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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon
av personer med interesse for norsk maritim historie.
Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,
skipsfart og sjøfartsmiljø.
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Et aldri så lite jubileum: Dette er SKIPET nummer 100
siden den spede begynnelse i 1 975. Fra svertedublikatorens
tid har vi beveget oss over 26 år og gjennom hundre utgå
ver gitt vårt lille bidrag til norsk sjøfartshistorie. Vi mener
å ha bidratttil større kunnskap, spesielt om fartøyshistorie,
og har samtidig knyttet sammen personer som tidligere
satt spredt rundt om i landet i en förening av likesinnede.
Vi er godt gjenge, men om vi skal holde 100 nummer til
avhenger helt og fullt av aktive medlemmer.

IA OSS MINNES et aldri så lite jubileum - Det Bergenske Dampskibsselskab kunne ha market sitt 150-års jubileum 11. desember 2001,jom det hadde eksistert.

Dette er samtidig geburstdagen til den private dampskipsfart i Norge, som jo for alvor startet da bergenserne tok skjeen i egen hand og
anskaffet et dampskip for livslinjen til Hamburg.

Mange velkjent skip har seik under de tre hvite ringene, slik som Venus fra 1931 - en av Bergenskes virkelige «stjerner». Her er den

fotografert av redaktøren ved Skolten sommeren 1967, med hvitmalt skrog. Det var nye sikkerhetskrav som gjorde det av med skipet, som
i oktober 1968 ble solgt opphugging i Skottland. 20 år senere forsvant også Bergenske som selvstendig selskap.
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SKIPET nummer 100

Dag Bakka Jr

Sannheten ER DET FØRSTE offer i en krig, sies det gjerne.Hvis vi med sannhet også mener informasjon, så har terror

aksjonen 11. september effektivt fått Kystdirektoratet til å blok

kere sin åpne informasjon om losbestillinger på internett.

Dette var en nyttig kilde til å holde seg oppdatert på skips

trafikken langs kysten, men er nå av hensyn til sikkerhet og fare

for terroraksjoner sperret for utenforstående, forteller Tom R

Wister i Kystdirektoratet til Porsgrund Dagblad.

Vi får håpe at en også i Kystdirektoratet makter å holde hodet

kaldt, slik at en ny vurdering av terrorfaren vil tilsi at slike in

formasjonskanaler igjen blir åpnet for allmennheten.

Trafikk i Karmsundet. Foto AlfiJ Kristiansen 9. august 2001
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Under: Taubåtkompaniets lekter Boa Barge 19 med
forskipet til John R fotografert i Jåttåvågen 5. august
av Terje Nilsen. Se nærmere detaljer under Observasjoner
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Stella Polaris

\ * "\ Tår alarmerende melding i forrige num

'%k 1 Ju mer om Stella Polaris har avstedkommet

Sä w ! *""' "-r" r"~"*" \ .- -^i'"'l'?^iutr:- : år. Han mener at skipet i høy grad blir verdsatt

dusert til kun weekendopphold, mens restau-
. - rantvirksomheten går som før. For 10 år siden

— '- -  " : --' - — —— --  " " • ~ :-~ '  " ~i'~  '- ] arbeidet rundt 100 personer ombord, nå er det
1 30. Eiere i dag er et lokalt jernbaneselskap,

Izuhakone Railway Co. Ltd., som hører inn
under den japanske Seibu-gruppen. Yoshiaki

tV -i Tsutsumi, eier og styreformann i Seibu Railway
' | i Co, har hand over veteranens fremtid.

pet over vann. Uhellet skjedde under vedlikeholds-
; arbeid ombord, da en av besetningen ved en feilta-

-__ -y_ -__ -  ...-. -; . ;. ; ; geise kom til å åpne en bunnventil. Med stor vann-
inntrenging var det umulig å få stengt ventilen, og
skipet måtte forlates i hui og hast.

\ Vårt medlem Oddvar Pettersen kom raskt på plet-
\ ten og fikk tatt en serie bilder av det dramatiske ha-

\ • I | /kil variet. Ingen kom til skade, og i midten av novem-
$L «"vi- er er e Marine Contracting i arbeid med å heve

J ÉfP. fei Hå den kostbare havaristen. Deretter venter en kostbai

ääfeäbc- •''•"''' ' W ti Rettelse: Bildet av Lobo Marinho i forrige nummer

Under: Taubåtkompaniets lekter Boa Barge 19 med
forskipet til John K fotografert i Jåttåvågen 5. august

r"~, .— "?:v"-Jjii av Terje Nilsen. Se nærmere detaljer ander Observasjoner
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TIL HØYRE ligger den tidligere selfanger Aretie Trader i Sheet Harbour, Nova Scotia i

1993, åpenbart i sin siste fase. Skipet har norske
aner, bygget på TMV i 1932 som Brategg av
Ålesund, senere med navn som Jopeter og
Polarbjørn før den ble solgt til Canada som Lady
Johnson II. Foto via Arne Sognnes

3 —

IP'^Cjö-,.»» >b • ••••»'  •!_!iLi!————-—-—r~~ Jca-« --«WbL .:.. > _ .———~-~~

fint iii i \ii jr ' * toiMim   «ttnÉwBlMMIIP^^^^^^

VÅR gamle venn Holger Danske bleobservert i Gibraltar 15. august av Terje
Nilsen. Fergen, som skriver seg fra 1961, , L. , . x^^^^^^^^ÉÉÅ^lÉÉiÉÉÉiÉ^^h

bærer nå navnet Do/cr K/W og er registrert i jLidLiyÉÉÉlÉÉH
Panama. Den lä opplagt veel en molo også ut , k. B1^™
til å være forlatt.

Skipet var for øvrig utsatt for havari 30. august
1997 da det var brann ombord på reise Bodrum
- Antalya. Det var da i tjeneste som messefartøy

og bar navnet Montecarlo. I mellomtiden har
det vært observert i Aqaba-bukten. v* SiW^||

Tii i k )YRE ligger den tidligere selfanger Aretie Trader i Sheet Harbour, Nova Scotia i lEfe
1993, åpenbart i sin siste fase. Skipet har norske H

aner, bygget på TMV i 1932 som Brategg av B^^te*v£
Ålesund, senere med navn som Jopeter og
Polarbjørn før den ble solgt til Canada som Lady
Johnson II. Foto via Arne Sognnes L= ,  "  
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Ennå finnes det slike

L ,j£ miljøer; slippen i
 ||m?A.. Florvåg på Askøy

HyÉMflj» _ utenfor Bergen, med
HjmfinrBj nere små

 fc§|' "rt fraktefartøyer,
HIÉ^-JäL/'1 dfflE... fotografert 21.

JBf ±*9R oktober, hra venstre
IIkI... * •Mk* ligger lille SzVrø, på

Sl HJinHH BIÉÉ slippen står en kutter
Hm med utgått

IHfeé* 1 W ~~ Sfii " SU, og til venstre
"ØfiQ- -ék' BHBB3Elir^ M±* B« ." er Vendsysselss

mitirtiwmi  '
et sted som vitner

' -4gf|i om en stor sjøvendt
virksomhet, både

SsgiSjg 7"-- industri, trelastlager,
lgi|g££—!)'_ _ -~=r--- slipper og

Hvor mange finnes igjen av de tallrike små
frakteskøytene? Ikke mange. Det kan i
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SIDEN5IDEN DETTE ER ÅRETS SISTE ObserVUsjoner vil vifå takke både vårefaste
og mer tilfeldige bidragsyterefor mange
interessante observasjoner i løpet av
året som snart er over, ogfå ønske både
disse og nye observatører tilbake i neste
nummer av Skipet.

Første observasjon denne gang kommer
fra vårt naboland i sør, fra Lars Staal, DK

6310 Broager :
Ferge CEHILI (Bilferge/377 brt./1966
/ex Anitras Dans-90, Salangen-87 , Lade
jarl-79) Sett i Harburg / Hamburg som
meren 2001. Bærer preg av manglende
vedlikehold. Lars Staal vil gjerne vite hvor
for den ligger der, hvor lenge den har lagt
der og hvor den er hjemmehørende. (I
følge Lloyds er den eiet av Ocean Ship
ping Ltd. (Searoads Group A/S, Grim
stad), Belize. Dette skulle tyde på at det
det står norske interesser bak).

Fra Einar Vik, 5411 Stord.:

ENDRE DYRØY, ringnotsnurper/tråler
sett under utrustning ved Fitjar Mek.
Verksted 26. mai 2001. Båten ble levert

fra verkstedet 22. september 2001 og har
fått kjenningsbokstaver LLNU og reg.nr.
H-15-F.

TALBOR som er søsterskip til Endre
Dyrøy ble sett under utrustning ved Fit
jar Mek. Verksted 17. juni 2001. Båten
ble levert 6. oktober 2001 og har fått
kjenningsbokstavene LLOM og reg.nr. H
- 74 - AV.

Bilfergene SKÅNEVIK (LLVX /566
brt./1967) og HALSNØY (LFJX/
353brt./1965/ex Meland- 95, Nord

bordland-76) , begge eiet av Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap
ASA, Bergen sett opplagt i Vinnesvågen i
Austevoll 11. august 2001.

Fra Kjell Birger Sønstabø,
4070 Randaberg.
ARILD ( Fraktebåt /JWLF/199 brt /
1934/ex Ejordsyn-92, Erøysjø-88, Frøysjø
Junior-87, Arne Marius-87, Vestodd- 83,
Sønnodd-76, Lyngør-72 , Gångholm-G\, D
Dreesmann Penning-57) . Etter å vært
hjemmehørende på Smøla ett års tid ble
båten i august 2001 solgt til Belize.

I september 2001 ble den fotografert i
innløpet til Great Yarmouth av Parry

• m
< •

Fraktebåten Arild på vei inn til Yarmouthfor bunkring, underveis fra Norge til Southampton.
Foto Perry Watson

Watson da den var på vei inn for å bun- Ett stålskrog er observert på østsiden av
kre på vei til Southampton for å bygges Bjørnøy ved Stavanger flere gånger det siste
om til lyst-yacht. året. Det skal være den tidligere havne-

ISVIK ( Fraktebåt/LRVC/ 158 brt. /1955 (LKZ). For noen år siden ble den obser

/ex Falkvåg-87, Salina-85 , Blue Star-8 1, vert på Austre Arnøy i samme stand. Her
Stjernen-8 1, Stella Rask-72, Stellarask-59) nar optimismen vært høy en gang og "nytt"
En søndag i juni 2001 ble båten sett på vei dekkshus er satt på. Deretter har har den
inn til Stavanger med det nye styrehuset til fått styrehus fra fiskefartøyet Glenntor
Andholmen som er under restaurering ved QXKW/reg.nr. T-22-K) som ble kondem-
Ulsnes på lasteluken. Styrehuset er bygget nert omkring 1990 montert. I løpet av de
på Austre Bokn, mens den nye keisingen siste årene er det ikke blitt gjort noe arbeid
er bygget på Rosenberg. På ettersomme- På båten. Er det noen av leserne som kjen
ren ble keisingen mon-tert, og i oktober ner mer til historien til dette fartøyet, eller
kom det nye styrehuset på plass. Planen er med sikkerhet kan bekrefte at dette er "rik
ar ANDHOLMEN skal komme i fart til tig" fartøy?
sommeren 2002.

m

Fergen Cehili fotografert i Harburg 11. august av Lars Staal

imrreraiF

bunkersbåten SIDDIS, senere Bergenoilll
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Mystisk fartøy i Arendal - hvilken båt kan det være? Se rapportfra Kjell Birger Sønstabø

Skrue på vei til kai på Storesund 13. juni etter slep fra Halsøy. Foto Alf J Kristiansen

Ukjent vrak observert i Herre på sydsiden er sannsynligvis tre nybygg fra China til
av Frierfjorden ved Porsgrunn 6. mai 2001. Vaagland Båtbyggeri - MIKAL WITH
Vraket ligger delvis sunket i udøpet av en (bg.nr. 130 ) samt BOA SLEIPNER og
liten elv og bare deler av huden står fortsatt
på spantene. Om dette har vært en lekter Nybygde Mikal With. på vei hjemfra China på Boa Barge 22 for utrustningpå vaagland.
eller et selvgående fartøy vites ikke. Kan- Foto Terje Nilsen
skje noen av leserne kjenner til båtens his
torie ?

Den 6. mai 2001 og også flere gånger
senere i sommer er det blitt observert ett

nokså rart blått fartøy med bokstavene ADS

påmalt. På styrehuset er det angitt A.D.S. \ \ «n-l ™
Island og ellers er det merket 2292. Far-
tøyet kan være ca. 55 fot langt og ser ut
som en tidligere tysk losbåt eller rednings
krysser.

Fra Terje Nilsen, 4085 Hundvåg.
Den 5. august 2001 ble to avTaubåt-kom
paniets (Trondheim) lektere obser-vert i
Jåttåvågen i Stavanger. Ombord på BOA
BARGE 22 var der plassert tre skrog. Dette

BOAMJØLNER (bg.nr. 131 og 132). Kun
utrustning gjenstår før levering neste år. I
begynnelsen av september var lekter med
skrog tauet vekk fra Jåttåvågen.

Samme dag ble BOA BARGE 19 obser
vert med vraket av JOHN R (52.450 t.dw
/ 1983 ex Geroi Stalingrada-97 .

Som kjent forliste skipet nordvest av
Grøtøy i Troms 25. desember 2000. Etter å
ha blitt nektet adgang til Rotterdam for
opphogging pga. asbest og olje ombord ble
vraket slept til Jåttåvågen. Det ble bestemt
at vraket skulle skjæres opp i 100 tonns deler
for deretter skipes til Nederland for resir
kulering. Se for øvrig skipets historie ned
enfor. Ønsker bilde av skipet før forliset,
kan noen hjelpe ?

Bygget 1983 ved Okean Shipyard, Niko
layev som Geroi Stalingrada for SSSR Black
Sea Shipping Co., Odessa. Bg.nr. 162.
31661 brt. 52450 tdw. 8-syl. Bryansk
Engine Works B&W diesel. 13 700 bhk.
1991 Solgt til Black Sea Shipping Co.
BLASCO, Odessa uten navneforandring.
1997 Solgt til Mayqueen Shipping Co.
Ltd. (Transmed Shipping Ltd., Athen),
Limassol. Omdøpt tAjohn R.

25.12.2000 Gikk på grunn 4 nautiske mil
nordvest av Grøtøy i pos. 70'13 "N 18'37".
Det var lett snøvær og rolig sjø i område da
ulykken skjedde. Mannskapet på 26 ble pluk
ket opp av helikopter. Skipet var på reise Li
verpool-Murmansk i ballast.

02.01.2001 Skipet brekker i to. Det var
høy sjø og sterk vind i området. Akterski
pet på ca. 70 meter står igjen på havarist
edet. Eorskipet drev ca. 15 nautiske mil ut
over havet. Forskipet ble senere tatt på slep
av taubåten Boa Siw og tatt inn til Vegge
fjorden nord på Ringvassøy.

SKIPETNR. 4 - 2001
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29.01.2001 Taubåtkompaniet A/S,
Trond-heim overtar eiendomsretten til vra

ket. Forskipet blir tatt ombord på lekteren
Boa Barge 19. 1 mellomtiden har akter-ski
pet sunket. Forskipet blir videresolgt til
opphoggere i Rotterdam.

29.04.2001 Vraket ankommer Rotter

dam under slep på lekteren Boa Barge 19
og fortøyes ved Verolme Shipyard, Botlek.
Etter besiktigelse fant hollandske myndig
heter asbest og mer olje ombord i skipets
tanken Det ble forlangt at slepet skulle re
turnere til norsk havn.

29.07.2001 Slepet ankommerJåttåvågen
ved Stavanger og fortøyes ved Norwegian
Contractors gamle anlegg for bygging av
betongplattformer.

01.10.2001 Brann ombord i vraket. Ski

pet var under oppdeling i 100 tonns sek
sjonen Man antar at arbeid med skjære
brennere forårsaket brannen. Å kutte opp
vraket beregnes å ta ca. 2 måneder. Deret
ter skal seksjonene skipes ut for gjennvin
ning.

09.10.2001 Ny brann ombord under
arbeid med skjærebrennere. Brannvesenet
fikk raskt kontroll over ilden.

Fra AlfJ. Kristiansen, 4275 Sæve-landsvik.
SKRUE (Fraktebåt/LGER/237brt/1966/

1989/exNordvik-88, Landsteigen-81, Tom
melise-74. Sett under slep av taubåt Skrub
ben (LIQZ /65 brt /l 954 / ex Toucher O
Wulf9-00, Bugsier 10-00) på vei sørover
Karmsundet 13. juni 2001. Slepet kom fra
Halsnøy i Sunnhordland der Skrue hadde
ligget i opplag i lang tid. Ved Storesund
Marine Service, Storesund på Karmøy ble
Skrue liggende i ca. 3 uker for en mindre
ombygging før den satt kursen mot Azo
rene der den skal frakte en betongbil mel
lom et betongblandverk og veiløse områ
der der de har behov for betong.

BBC BRAZIL (Lasteskip/DQUW/
4078 brt/1997/ex Industrial Harmony-00,
Torum-97). Sett i Karmsund Fiskerihavn
2. oktober 2001 der den låstet 3 fiskefor

flåter, en med en vekt på 110 tonn og 2på
40 tonn som skulle fraktes til St. Johns på
Newfounland. Forflåtene er levert av

Akvasmart på Bryne men er utrustet ved
Umoe Karmsund og Husøy Sveis & Kon
struksjon på Husøy i Karmsund Fiskeri
havn.

FRI STAR ( Lasteskip /1499 brt. /1 981/
ex Pax-01). Ble slept inn til Kopervik 10.
november 2001 av K/V Lajjord (LHDO/
W 317/917 brt./l 978/1987) etter at den

hadde fått motorstopp i Nordsjøen på reise
Montrose-Møre. Slepingen skulle etter det

Ross i siste havn, ved huggerikaien til Fosen Gjenvinning i Stokksund, hvor baten kom i augustfra
Vikna Sjøfart i Rørvik. Båten er bygget som rutebåt ds Onsø i 1896 av Fredriksstad Mek Verksted
for AS Ønsø, Fredrikstad, ogfikk senere navn som Trafik 4 og Standard I. Bygget om til motorskip
Ross i 1951 og gikk ut avfart i 1995. Foto og rapportfra Båtfoto, 7170 Åfjord

som blir fortalt utføres av redningskrysse- Donar-75). Skipet var på reise Svolvær -
ren Bergen Kreds (LIZR/96 brt/1998), men Litauen da 14. november 2001 fikk en svær
den skal ha fatt problemer i det dårlig væ- trosse i propellen / roret og ble liggende å
ret som da var i området og måtte overlate drive i havet utenfor Rørvik. Rednings
slepingen til Lafjord. Fri Star som er regis- skøyta Kaptein Skaugen (LEFF /76 brt.
trert i Nassau ble innkjøpt til Kopervik for 1999 ) kom til for å slepe den til land men
kort tid siden. klarte det ikke. Slepebåten Ursus ( JXBP /

Fra Willy Nicolaisen, 7170 Åfjord. og fikk slept Nordte Frost inn til Rørvik.
NORDIC FROST ( Fryseskip / LAIY5 /
2317 brt./1973 /1998 ex Suurlaid-98,

Er dette den tidligere havnebunkringsbåten Siddisen:3 Her ligger den ved Bjørnøy i Stavanger med
nytt overbygg og styrehusetfa Glenntor. Se ellers observasjon fra Kjell B Sønstabø.

146 brt. / 1958 / ex Titan-89 ) ble tilkalt
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"Tætter at Lorentzen & Co hadde solgt sine skip i 1917 kom Øivind Lorentzen til å vie det meste av sin
JL/ oppmerksomhet mot linjefartenpå Sør-Amerika som generalagent og senere som administrerende direktør
iDen Norske Syd-Amerikalinje (SAL). Men medsin store kapasitet og arbeidskraft beholdt han hele tiden tanken
om eget rederi, noe som skulle bli realisert mot slutten av 20-tallet. Etter et mellomspill hvor han forsøkte å
skjøtte begge oppgåver, valgte han i 1937 å satse på sitt eget.

Øivind Lorentzen tikrådte i 1920 som og det hersket en viss optimisme innen og Antwerpen, deretter Piraeus, Konstan
adm direktør i SAL. Det betød at han shipping, seiv om mange fryktet et om- tinopel, gjennom Bosphorus til Burgas,
trådte ut av Lorentzen, Natvig &Co - året slag i amerikansk økonomi. Constanza, Braila og Galats. Samme vei
skalvære 1923 ifølge Norske rederier gjen- Skipet som AS Sobral kjøpte i februar tilbake. Konjunkturomslaget fra 1930 gav
norn 50 år -da Jacob Natvig overtok 1929 var intet annetenn gamle ms Brazil imidlertid linjen en alvorlig knekk. Va-
DFDS-agenturet og firmaet alene som fra 1914, som Lorentzen seiv hadde fått ren 1931 fortonet situasjonen seg kritisk
Jacob Natvig & Co, sammen med sin bygget. Det fikk navnet Rio noe som hen- for rederiet, som måtte seige flere av sine
sønn Ragnar Natvig. speilte på et fartsområde på Sør-Amerika, skip.

Ifølge sin arbeidsavtale med SAL ble med Arnfinn Norstrøm som kaptein. Re- Det var trolig gjennom befraktningen
Øivind Lorentzen pålagt kun å arbeide for deren skjøttet seiv befraktning, men over- av Rio at Øivind Lorentzen kom i befat
linjen, men han ble samtidig tilstått ret- lot skipsdrift og operasjon til rederiet Boe ning med Levantlinjen. Men han var jo
ten til å drive eget rederi. AS Sobral hadde & Pedersen i Oslo. Allerede våren 1930 samtidig sterkt opptatt av linjefart gene
ligget i dvale siden skipet var blitt senket i ses Rio åha kommet i fart mellom Svarte- reit og kan ha sett muligheter da Østervold
november 1917, men ide travle og van- havet og Vest-Europa, formodentlig på TV kom i problemer.
skelige 20-årene hadde han mer enn nok C til Den Norske Levant Linje. Slik kom han i april 1931 til å kjøpe
å gjøre med SAL hvor han også kunne Den Norske Levant Linje var etablert i Østervolds to beste skip, de to år gamle
opprettholde sine gode kontakter i Sør- 1927/28 av bergensrederen Henrik Øster- dampskipene SæWø og Vegøpå.5190 tdw,
Amerika. vold, med meglerfirmaet E B Lund &Co som byggeverftet i Sunderland hadde tatt

Vinteren 1929 slo han imidlertid til. På Europa og Svartehavet med sine eldre u\ Ankara og Athen. På samme tid må han
dette tidspunkt var mange av vanske- dampskip. Linjen hadde sitt ene tyngde- ha fått overta linjen, som imidlertid skif
lighetene etter verdenskrigen tilbakelagt punkt i Norge, med anløp av Hamburg tet navn til Den Norske Orientlinje AS,

Selve bildetpa linjefarten, Nopal Progress trolig ute på sin første reise i 1956, for utgående i ballastfra verkstedet i Kiel til USA. Skyfotos

AS i Oslo som generalagenter. Østervold beslag i. AS Sobral fikk tilslaget for
Orientlinjen hadde opparbeidet farten mellom Nord- 636.000 kroner per skip, som endret navn
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med Boe & Pedersen som generalagenter.
Høsten 1931 var rederiets tre skip alle
beskjeftiget i linjen.

Det må ha vært et kortvarig eventyr. I
1932 var det slutt, Ankara kom hjem for

opplag i Oslo, mens de to andre ble slut
tet i trampfart. Rio kom tilbake til Sør-
Amerika, hvor den i september 1933 ble
solgt til et rederi i Buenos Aires. Ankara
og Athen siet seg gjennom på et vanskelig
marked, hvor de som dampskip neppe var
blant de mest konkurransedyktige. Fra
1935 begynte fraktene å stramme seg til,
og sommeren 1936 ble søstrene solgt til
Frankrike for 43.000 pund hver, noe som
med tidens kurs tilsvarte 1.062.000 kro

ner. Slik kom Sobral ut av engasjementet
med gevinst.

Orientlinjen hadde vært mindre vellyk
ket. Men etter salget av skipene satt han
likevel tilbake med endel egenkapital. I
en alder av 55 år, da mange i dag begyn
ner å forberede tidligpensjonering, stod
Øivind Lorentzen fremdeles foran sine

største oppgåver.
Øivind Lorentzen var linjemann på sin

hals og visste at linjefarten stort sett var
mer lønnsom enn trampfart. Og Brasil
var hans «hjemmemarked» som han kjente
bedre enn noen. Som leder av Sydameri

kalinjen var han imidlertid avskåret fra å
begi seg inn i noe konkur-ranseforhold.
Farten mellom Brasil og USAs østkyst re
presenterte derimot ikke noe slikt kon
fliktforhold med arbeids-giveren. I dette
markedet hadde Ivaran drevet linjefart si
den 1925 i samarbeid med Garcia & Diaz

og senere Moore McCormack. En ny
amerikansk skips-fartspolitikk ble vedtatt

Nopal Line

Dampskipet Athen ble drevet i Orientlinjen. Foto Alex Duncan

Rio Pardo var et avfire søsterskip som ble satt inn i Nopal Line. Her sees skipet i Boston i mai
1937. Foto fra BillSchell

i juni 1936, med anledning til statstil
skudd til viktige handelsförbindelser.
Dette gav Moore McCormack anledning
til å drive linjefarten seiv under ameri
kansk flagg og med økonomiske tilskudd.
Avtalen med Ivaran ble derfor oppsagt, og
rederiet måtte finne ny basis for sin linje
mellom USAs østkyst, Brasil og Argen
tina.

Øivind Lorentzen hadde et annet opp
legg i tankene. Han ville satse på linje
fart mellom Midt- og Nord-Brasil og
USAs Østkyst, med kakao som basislast.
Kakaoen kom fra staten Bahia og ble ski
pet over havnene Ilheos og Salvador. Tra
fikken på Ilheos var begrenset av den
grunne havnen som store linjeskip ikke
kunne anløpe. Linjene med større skip
var henvist til lasting fra lektere, noe som
var plaget av saltvannsskader og høye ut
gifter. Lorentzens idé var å basere seg på

mindre skip og begynne inniastingen i
Ilheos for å komplettere i Salvador og hav
nene lenger nord.

Gjennom skipsmegler Ragnar S Platou,
som nettopp var i ferd med å etablere sitt
eget meglerfirma, kom Lorentzen i kon
takt med den amerikanske Chemical Bank

som var belemret med fire motorskip på
4.500 tdw som banken hadde måttet ta

tilbake fra Knoll Shipping Co Ltd i Lon
don. Skipene hadde ligget i opplag i len
gre tid, men var solid bygget i Tyskland i
1925 for den tyske Horn-linjen. Lorent
zen fikk tilslaget for USD 540.000, i un
derkant av 2.5 millioner kroner, og R S
Platou AS kunne inntektsføre sin første

kommisjon.
Skipene ble overtatt i november-desem

ber og satt under norsk flagg med navn
som begynte med Rio - Rio Branco, Rio
Nego, Rio Pardo og Rio Verde. Samtidig
ble et dampskip på samme størrelse kjøpt
på beddingen hos Sir John Priestman &
Co i Sunderland, hvor rederen var gått
konkurs, og Lorentzen betalte GBP
50.000 uten å prutte. Skipet ble levert i
februar 1937 som Rio Novo og fikk som
motorskipene rederiets flagg og skorsteins
merke, dvs grå skorstein med rederiflagget
som var holdt i Brasils farger: Grønt flagg
med gult kvadrat (diamant) med blå L i
midten.

Med fem skip ble The Northern Pan-
America Line AS etablert mellom Brasil

og USA. Linjen ble benevnt Nopal i dag
ligtale, og rettet seg særlig mot vareslag
som kakao, castorseed, carnauba wax og
paranøtter fra Belem, iblant like fra Ma
naos til Baltimore, Philadelphia, New
York og Boston. Stor spenning var knyt-
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tet til direkteanløpene av Ilheos. Ryktet
ville ha det til at konkurrentene ønsket

Nopal dit pepperen gror og ville bestille
losene for å sette Nopal-skipene på grunn
under inn- eller utseiling. Men Lorent
zen kjente brasilianerne godt og var ikke
snauere enn at han lovet en bonus til lo

sene for hvert vellykket anløp.
Etter kort tid ble det opprettet et linje

kontor i Salvador, Bahia, som skulle fun

gere som linjens operative senter, og hit
kom rederens nest eldste sønn Per Arne

Lorentzen for å lede virksomheten, 26 år
gammel.

Nopal Line fikk godt innpass blant
avskiperne i Brasil og ble en suksess. Lin
jen baserte seg vesentlig på tramplaster
sørover fra USA og med linjelast tilbake.
Ofte ble skip sluttet inn på T/C-basis fra
Brasil og tilbakelevert på Østkysten. Lin
jen ble opptatt som medlem i Linje
konferansen, da alle konferanser på USA
måtte være åpne.

Lorentzen unngikk noen direkte konflikt
med sin arbeidsgiver SAL, men kom i
konkurranse med de britiske rederiene

Booth Line og Lamport & Holt som var
vel innarbeidet på strekningen. Traden
mellom USA og Sør-Amerika var forøvrig
sterkt dominert av amerikanske handels

interesser, men også med skandi-naviske
og tyske innslag. Foruten Ivaran kom det
svenske Brodin-rederiet til å starte opp sin
linje på strekningen i desember 1937 ved
hjelp av megler-firmaet Eckert & Stock
ard i New York, og snart med Broström
som partner. Høsten 1939 fikk handels
huset C H Sprague & Son i Boston med
seg bergensrederiene J Ludwig Mowinckel
og Westfal-Larsen & Co i Sprague Line
på samme strekning; en linje som etter

Dampskipet Rio Novo ble kjøptpå beddingen i Sunderland i desember 1936.
Foto fra Bill Schell.

krigen fikk navnet Southern Cross Line.
Om ikke Lorentzen kom i direkte kon

flikt med sine arbeidsgivere i SAL, så ble
det et mosetningsforhold til SALs part
ner Fred Olsen & Co, som i en viss ut

strekning chartret tonnasje til Booth Line
og Lamport & Holt. I mars 1938 gikk
Øivind Lorentzen derfor av som direktør

i Syd-Amerikalinjen for å konsentrere seg
om Nopal. Han hadde vært involvert i
SAL siden starten i 1914 og var uten tvil
den ledende kapasitet i norsk shipping i
spørsmål som angikk linjefart på Brasil og
Argentina.

For å stå sterkere i konkurransen tok re

deriet i april 1939 det store skritt å kon
trahere to hurtiggående motorskip fra
Moss Værft & Dokk, byggenummer 82
og 85. Det dreide seg her om skip av
moderne arrangement og utseende, på
4.100 tdw og beregnet for levering i sep
tember 1940 og februar 1941. Som led i
finsieringen ble to av de eldre motor
skipene solgt, Rio Negro og Rio Pardo til
et polsk rederi.

Med krigsutbruddet 1. september 1939
skulle også Øivind Lorentzens løpebane
ta en ny retning. For å sikre landet til
strekkelig tonnasje til forsyninger og uten
rikshandel ble et eget Skipsfartsdirektorat
opprettet under Forsyningsdepartemen
tet. Her ble Øivind Lorentzen ansatt som
direktør.

Som Skipsfartsdirektør hadde Øivind
Lorentzen hatt ansvaret for allokering av
tonnasje til Norges eget behov; angrepet
9. april 1940 kom til å forandre dette.
Mens kongehus og regjering evakuerte fra

Sjøfartsdirektør

Oslo og trakk seg tilbake nordover satte
også Øivind Lorentzen etter.

I et intervju med «Norges Handels &
Sjøfartstidende» i forbindelse med 75-års
dagen 14. oktober 1956 kom han inn på
disse dramatiske hendelsene:

«Jeg reiste utfra Oslo den 10. april 1940 og
sluttet meg til regjeringen som jeg fulgte
under de bevegede april-dagene mens kam
penepågikk i Norge. Vi innså nødvendig
heten av å opprette et hovedkontor for den
del av den norske flåte som ikke var falt i
tyskernes hender, men måtte snart oppgi tan
kenpå å opprette et sikt kontor i Norge. Iet
regjeringsmøtepå Stuguflåten (22. april) ble
jeg så gittfullmakt til å reise over til Lon
don, rekvirere alle skip i den norske han
delsflåten og organisere Norwegian Shipping
& Trade Mission.

Sammen medArne Sunde og Benjamin
Vogt reistejegfra Åndalsnes med den engel
ske krysseren «Arethusa». Vi kom til Kirk
wall og reiste derfrå medfly til London. Her
hadde de i London bosatte shippingfolk
begynt åforberede arbeidet og der var alle
rede leiet konmtorlokaier.»

Norske shippingfolk i London hadde eta
blert Nortraship dagen før Lorentzens
ankomst, men han ble som Skipsfarts
direktør den øverste leder av organisa
sjonen like frem til 1946.

Lorentzens rederivirksomhet med de tre

skipene ble overtatt av Nortraship, mens
Nopal Line en tid ble drevet videre av Per
A Lorentzen som nå var kommet til New

York. I september 1940 ble linjen og ski
pene overlatt til Nortraship, tilbakevir
kende fra 22. april. Disse relativt små skip
med dårlig fart egnet seg ikke særlig for
langfart og ble i stor grad benyttet i ame
rikanske farvann, både i Nopal Line og
for Booth Line og Lamport & Holt.
Dampskipet Rio Novo gikk de siste krigs
årene fast på Mexican Line mellom Me
xico og Østkysten, drevet av Smith &
Johnson i New Orleans, vesentlig med
skip fra Th Brøvig.

Som den øverste leder av Nortraship
ble Øivind Lorentzen de første måneder

av krigen kritisert for å ha tilgodesett sine
egne interesser i linjefarten. Det utspant
seg etterhvert en dyp uoverensstemmelse
mellom Lorentzen og Hilmar Reksten,
hvor sistnevnte brukte mye tid og krefter
på å vise at opprettholdelse av linjen hadde
vært en økonomisk belastning for
Nortraship og at det skulle ha vært utbe
talt kommisjoner til Per A Lorentzen.
Denne Nopal-saken verserte mellom New
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Kvaliteten er ikke
perfekt, men bildet er
unikt idet det viser

MRS 26 liggende ved
Moss Værft & Dokk i
1944. Dette var den
andre av de to

motorskipene som var
bestilt av Lorentzen,
men som begge gikk
tapt.
Foto via Ralph Wilson

York og London og nådde til slutt
regjeringsnivå. En gransking av advoka
ter konkluderte med en relativt mild kri

tikk, hvoretter saken ble avsluttet så sent

som i april 1945. Det er vel mye som ty
der på at saken egentlig var et virkemid
del i personstriden innen organisasjonen.

For sin innsats som Skipsfartsdirektør
ble Øivind Lorentzen tildelt St Olavs or
den.

De to nybyggene på Moss Værft & Dokk
mistet rederen kontrollen over, og de ble
begge beslaglagt av tyskerne 24. septem
ber 1941. Det første var da sjøsatt som
Rio, mens det andre stod på beddingen.
Begge ble fullført for Deutsche Kriegs
marine som henholds-vis MRS 25 og
MRS 26, utstyrt med Minen-Räum
Schiffe. MRS 26 hie. senket av sovjetiske
fly 27. oktober 1944 i Hopsfjord i Nord-
Norge, mens det andre faktisk overlevde
krigen men gikk tapt ved minesprenging
18. juli 1945 utenfor Ballstad i Lofoten.

Sommeren 1945 satt AS Sobral med en

flåte på tre skip, motorskipene Rio Branco
and Rio Verde, samt dampskipet Rio Novo.
I tillegg kom den ene ny-bygningen fira
Moss Værft & Dokk som imidlertid gikk
tapt i juli 1945.

Statens rekvisisjon av handelsflåten
opphørte 30. september 1945, og seiv om
Nortraship fortsatte med å befrakte flå
ten gjennom den følgende 6-måneders
UMA-perioden, gikk organisasjonen nå
mot avvikling. Blikket ble rettet fremover.
Øivind Lorentzen vendte tilbake til Norge
i an alder av 65 år.

Per A Lorentzen etablerte nå et linje
kontor i NewYork, Øivind Lorentzen Inc,

Gjenreisning

imidlertid var temmelig medtatt av krig
og hardkjør. De to C-l A-skipene var for store for

21 West Street. Nopal Line ble gjenopp- på denne traden med tre C-l M-AVI
tatt med de tre gjenværende skipene, som skip.

AS Sobral lyktes åfå overta to av C-l Nopal Line og ble derfor sluttet på lang-
A-skipene som Norge fikk kjøpe fira USA. siktige certepartier til den amerikanske
Disse ble overtatt i november 1946 som IFC Line, International Freighting Cor-
Bowrio og i januar 1947 som Bowmonte; poration, eiet av General Motors og
moderne linjeskip på 7.900 tdw utstyrt DuPont. Også Rederiet Odfjell i Bergen
med Nordberg-dieselmotorer og gode for sluttet to søsterskip til linjen, som gikk
13 knops fart. I tillegg sikret rederiet seg mellom østkysten av USA og Canada og
skip på T/C, blant annet C- 1 M-AVI-ski- Brasil/Argentina. Lorentzen satte her inn
pet Rio Dale (6.000) av Kristiansand som Bowrio og Bowmonte, mens Odfjell del
ble sluttet inn for 3år fra mars 1947 og tok med Bowhill og Bowplate. Alle fire
\Åhe.vty-s\dpe.t Edvard Grieg ( 10.900 tdw) ble malt opp i IFCs farger med svarte
av Farsund bare-boat-befraktet for 3år skrog, hvite striper og IFC LINES langs
med kjøps-opsjon skipssiden og med befrakternes skor-

I april 1946 annonserte rederiet også at
det ville starte opp seilinger mellom Nord- Sommeren 1947 ansatte Per A Lorentzen
Brasil og Lisboa/Antwerpen, men denne den unge Olav G Henriksen for å dra til
linjen synes åha vært kortvarig, om den i Bahia-kontoret. Han kom over til New
det hele kom i stand. Også Den Norske York høsten 1947 som passasjer med Ed-
Syd-Amerika Linje forsøkte seg fra 1947 vard Grieg og ble først på New York-kon-

C-l A-skipet Bowrio i IFCsfarger. Foto via Arne Sognnes.

steinsmerke.
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toret et halvt år. Oppholdet kom til å vare ikke akseptable for passasjerskip som
i15 år, som daglig leder fra 1950, senere «skitne» og farlige. Nopal fant å kunne
som vice-president fra 1959 og fra 1969 akseptere dem og gi dem varsom behand
som adm direktør i Nopal Line. ling. Forbindelsen med gass-eksportøren

Kontoret i Bahia ble nedlagt i 1948 i Socony Vacuum Oil Co, senere Mobil
forbindelse med reorganisering av linjen. Oil, ledet til beslutningen å bygge om
Det hadde vist seg mindre lønnsomt å dampskipet Rio Novo til spesialskip for
sende skipene sørover med tilfeldige las- gasstransport i 1949/50.
ter, og etter visse studier ble det bestemt
å legge om linjen for lasting av stykkgods De eldre linjeskipene viste seg nå for små
iUS Gulf for havner i sørlige Brasil, med og langsomme og ble i 1949 erstattet av
stykkgods, vesentlig kaffe, nordover til US to innbefraktede motorskip, bergens-
Gulf. Sørover bestod lasten av mel i sek- båtene Holberg og Peter Jebsen på 5.295
ker, kjemikalier og petroleumsprodukter. tdw som nettopp var levert. De kom til å

Nopal Line møtte i denne farten først seile nærmere ti år for Nopal. Også
og fremst konkurrenter som amerikanske Liberty-skipet Edvard Grieg seilte i lin-
Delta Line med tre passasjerskip og en jen. Motorsldpene i?/ø ifomcø og _/?/<? Verde
rekke lastebåter og dessuten statsrederiene ble trukket ut av linjen og solgt tilbake til
Lloyd Brasileiro i Brasil og ELMA i Ar- Tyskland i 1950 etter at tyske rederier
gentina. hadde fått lov til å delta i inter-nasjonal

Noen av de interessante laster sørover fart. Da også Rio Dale ble tilbakelevert i
var carbon black, lampesot, til bildekk- mars 1950 var rederiet henvist til å drive
produksjon, samt butan- og propangass Nopal Line med innbefraktet tonnasje,
på trykkflasker og -tanker. Slike laster var

Bow Canada levert i 1953 gikk ut av IFC Line i 1955 ogfikk navnet Nopal Express; her under
bomidlslasting i Peru. Foto fra Ralph Wilson

Den nye generasjon linjeskip fra Kieler Howaldtswerke i 1956, Nopal Trader.
Alex Duncan

Den økonomiske tilstramming rundt Ko
rea-krigen i 1951/52 gav igjen linjerederi
ene noen gode år, og i februar 1951 kon
traherte Lorentzen to hurtiggående linje
skip fra Howaldtswerke beregnet for IFC
Line til erstatning for C-l A-skipene. Kon
traheringen ble finansiert med salgs-gevinst
og ved utvidelse av aksjekapitalen i AS
Sobral fra 400.000 til 1 million kroner. De

nye skipene ble på vel 9.000 tdw, gode for
16 knops marsjfart og ble levert i februar
1953 som Bow Brasil og i juli 1953 som
Bow Canada. Dette gjorde det mulig å over
føre C- 1 A-skipet Bowrio til Nopal Line som
NopalBranco, menssøsteren Bowmonteble
bygget om til gasstanker.

IFC Lines fikk en svakere utvikling fra
1953, og ved utgangen av 1955 ble Lorent
zen-skipene trukket ut og befraktet andre
steder. Bow Canada ble da omdøpt Nopal
Express, mens søsteren Bow Brasil ble leiet
ut til Black Diamond Line og satt inn i
transatlantisk linjefart under navnet Black
Osprey i samseiling med skip fra Sig Herlof
son & Co.

IFC Line ble endelig nedlagt i 1957, og
Nopal Line vurderte da mulighetene for å
overta.

Nopal Line merket svakere lastetilgang fra
begynnelsen av 50-tallet. Brasils økonomi,
basert på jordbruksprodukter, ble elendig,
og regjeringen satte derfor mye inn på en
omfattende industrialisering. Dette kostet
tid og penger, mens for Nopal fortsatte
skipningene av kjemikalier i bulk og gjød
ning, noe som krevde større skip.

I 1951 ble linjen forlenget sørover til
Buenos Aires og Montevideo, og i 1953 ble
som nevnt C-l A-skipet Nopal Branco satt
inn sammen med innbefraktede søsterskip,
blant andre Oslo-skipet Grey Master. Po
tensialet for Nopal Line fortonet seg så pass
lovende at rederiet i desember 1954 beslut

tet å kontrahere to hurtiggående linjeskip
ved Kieler Howaldtswerke for levering i
1956.

Midt på 50-tallet ble det påbegynt bo
ring etter olje i Argentina, og store meng
der av materiell og utstyr kom sjøveien fra
US Gulf. Nopal Line konsentrerte seg spe
sielt om denne industrien, og en rekke
spesialskipninger var med å gi gode resul
tater for linjens noe slunkne kasse.

I 1956 fikk Nopal Line levert sine to nye
skip fra Kieler Howaldtswerke, Nopal Pro
gress i juli og søsteren Nopal Trader utpå
høsten - moderne skip på 9.323 tdw ut

Samling om US Gulf
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styrt med MAN-maskineri som gav 16
knops service fart. Markedet var nå på
topp, seiv for linjefarten, og rederiet slo til
og solgte Nopal Express og Black Osprey til
Belgia i februar 1957. Prisen som ble opp
nådd var eksepsjonelt god, en million pund
per skip; nærmere 20 millioner kroner - mer
enn hva de haddet kostet å bygge tre år tid
ligere. Samtidig ble to noe større skip be
stilt fra Kieler Howaldt for levering i 1960/
61, bygget etter kravene i Sør-Amerika-lin
jen.

Høsten 1957 lanserte Øivind Lorentzen et

nytt linjefremstøt, dennegang fra US Gulf
til Vest-Afrika. Det viste seg at A P Møller
hadde tilsvarende planer, og enden på vi
sen ble en samseiling med Mærsk Line.
Mærsk ble generalagenter i London, mens
Øivind Lorentzen Inc stod sentralt på ame
rikansk side. Basishavner var New Orle

ans, Houston og Lake Charles, og på Vest-
Afrika var det anløp fra Dakar sørover mot
Luanda i Angola.

Linjen ble åpnet med det innbefraktede
Holberg som seilte fra Gulfen 20. novem
ber 1957, og den ble fra starten betjent av
Holberg og søsterskipet Peter Jebsen, mens
A P Møller satte inn to skip. På denne tid
begynte også oljeboringen i Vest-Afrika, og
Nopal utnyttet sine kon-takter innen olje
bransjen. Det førte til at C-l A-skipene
Nopal Branco og Grey Master m. kom inn i
linjen.

Nopal Line West Africa Service trakk for
del av linjens organisasjon i Gulf-havnene
som også betjente linjen på Sør-Amerika.
De skandinaviske rederiene møtte imidler
tid økende konkurranse fra afrikanske lin

Liberty-skipet Edvard Griegble solgt og bygget om til gasstanker i 1952. I 1961 ble skipet
overtatt av Lorentzen som Mundogas Sao Paulo. Skyfotos

Rio Novo ble i 1949 bygget om tilgasstanker Ultragas, senere Gasbras Sul. Legg merke til at
broen bleflyttet akterover mot maskinrommet. Skyfotos

jer som Ghanas Black Star Line som startet
opp i 1961.

Svakere utvikling førte til at A P Møller
ønsket å trekke seg ut, og Lorentzen hadde
ikke tilstrekkelig tro på utviklingen til å ta
over linjen alene. I 1961 ble den derfor
nedlagt.

I årene etter krigen var elektrisitetsforsyn
ingen i Brasil temmelig mangelfull. Mange
husholdninger gikk derfor over til å bruke
gass, men koksgassen var helle ikke tilstrek
kelig. Det utviklet seg da et market for bruk
av petroleumsgass, butan- og propangass.
Gassen ble importert på trykkflasker, både
sylindere og store tanker på 550 gallons (ca
2.500 liter) . Dette var såkalt farlig last som
måtte føres på dekk, godt sikret på lukene,
helst på akterdekket. Det var Nopal Line

Gasstransport

som førte Lorentzen i kontakt med skip
ninget av butan og propan fra US Gulf til
Btasil. Linjen aksepterte trykkflasker og
trykktanker som last, noe som falt relativt
kostbart.

I 1949 var behovet så stort at tiden var

inne for nye løsninger. Den største ekspor
tøren var oljeselskapet SoconyVacuum, se
nere omdøpt Mobil Oil. Gassen ble utskipet
fra raffineriene i US Gulf. Et amerikansk

selskap hadde eksperimentert med skip
ninger av gass langs kysten av USA med
spesialskipet Nathalie O Warren, et ombyg
get C-l B-skip med fastmonterte trykk
tanker, men skipet var ikke sertifisert for
oversjøisk fart.
Socony tok kontakt med ledeisen i Nopal

Line og diskuterte mulighetene for å utvi
kle et skip for internasjonal fart med pe
troleumsgass i faste trykktanker. Det ti år
gamle linjeskipet Rio Novo på 4.500 tdw
ble valgt til passende kandidat, og prosjek
tet gikk til teknisk og kommersiell utred
ning. Forhandlingene varte i over et år og
endte med at skipet ble besluttet ombygget
og sluttet på et 10-års certeparti.

Ombyggingen fant sted ved Bethle-hem
Steels verft i Beaumont, Texas, hvor skipet
fikk bygget inn 31 sylindriske trykk-tan
ker i lasterommene. Ved levering julaften
1949 bar det navnet Ultragaz og var da ver
dens første gass-tanker for internasjonal fart.

Den største importør og distributør av
petroleumsgass i Brasil var Igel-familien
med selskapet Cia Ultragaz, men også Esso
var kommet i gang med gassdistribusjon. I
1953 hadde Esso rundt 50.000 kunder.

Dette var likevel et lite selskapet for gigan
ten Esso, og ledeisen i vetdenskonsernet var
villige til å vurdere et salg av selskapet Esso
gas. Lorentzen så her en mulighet til å
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Mundogas Brasilia ble levertfra Fredriksstad Mek Verksted i 1961 som denførste nybygde
gasstanker. Foto fra rederiet.

komme seg tilbake i virksomhet i Brasil et
ter mange års fråvær, og yngstesønnen Er
ling S Lorentzen, nettopp ferdig fra Har
vard Business School og i ferd med å gifte
seg med prinsesse Ragnhild, ville gjerne
prøve seg på dette. Familien samlet sine
reserver og kjøpte Essogas i 1953. Selska
pet ble da omdøpt til Brasgaz, forkortelsen
for Companhia Brasileira de Gaz.

På dette tidspunktet hadde Ultragaz fått
følge av Liberty-skipet Edvard Grieg som
var bygget om til gasstanker Ultragaz Sao
Paulo. Det forelå også planer om å bygge
om linjeskipet Bowmonte.

Importen til Brasil for selskapene Ultra
gaz og Brasgaz ble nå samordnet i et felles
importselskap, Mundogas, eiet av Socony,
Igels og Lorentzens med 1/3 hver. Virk
somheten utviklet seg sterkt; antall kunder
steg fra 50.000 til 2 millioner i de 20 år
som Lorentzen var involvert. Underveis ble

nok et selskap innfusjonert, Supergaz, til
selskapet Super Gasbraz hvor Lorentzen var
50 prosent partner. Slik kom Lorentzen
gruppen til å bestå av tre tyngdepunkt -
rederiet i Norge, agenturer og linje-virk
somhet i USA og industri i Brasil.

Med overtagelsen av Gasbras ble også gass
flåten utvidet. Da C-l A-skipet Bow-monte
gikk ut av IFC Lines i 1953 ble det sendt
til Kiel for ombygging til gasstanker, levert
i desember 1953 som Gasbras Norte - en

tydelig henvisning til familiens første frem
støt i Brasil 60 år tidligere. Gamle Ultragaz
ble kort etter omdøpt Gasbras Sul for å stå
i stil.

Ut gjennom 50-tallet seilte skipene jevnt
i farten fra oljehavnene ved US Gulf eller
Trinidad til havner i Brasil, men iblant av

brutt av andre slutninger. I 1958 tok såle

des Gasbras Sul den første transatlantiske

skipning av butan-gass, fra USA til Ant
werpen.

Med oversjøiske skipninger kom Mun
dogas inn på verdensmarkedet, og i samar
beid med dette selskapet kom Lorentzen
til å bygge opp et betydelig gassrederi.
Gjennom selskapet AS Gasskib kom
Mundogas til å bygge en serie skip med
Lorentzens rederi som driftsansvarlig. Øi
vind Lorentzen overtok etterhvert som

generalrepresentant i Europa. Fra septem
ber 1961 skiftet også skipene fornavn til
Gasbras til Mundogas.

I tråd med ekspansjonen ble også gass
flåten utvidet på denne tid. Det første spe
sialbygde gass-skipet ble bestilt fra Fredriks
stad Mek Verksted i 1959 og levert som
Mundogas Brasilia i juli 1961.

Etter avtale med Mundogas SA overtok
Øivind Lorentzen i augugust/september
1961 også to amerikanske LPG-skip, de før
omtalte Ultragaz Sao Paulo og Natalie O
Warren. Disse fikk navnene Mundogas Sao
Paulo og Mundogas West. På samme tid ble

H L Lorentzen på 22.210 tdw levert i 1960 ble rederiets største skip. Leveransefoto.

det bestilt en mindre gasstanker fra Dram
mens Slip & Verksted, levert som Mundogas
Oslo i desember 1963. Rederiet disponerte
derved en flåte på seks gasstankere og var
et av de få private rederier med erfaring i
denne krevende del av skipsfarten.

Ved siden av linje og gassfart hadde rede
riet kontrahert et 22.000-tonns bulk-skip
fra Kieler Howaldtswerke i 1956. Det var
blitt sluttet for 8 år til kontinentale befrak

tere for kullfart mellom USA og Europa.
Ved levering i februar 1960 bar det navnet
HL Lorentzen etter rederens far og var re
deriets største enhet.

78 år gammel trakk Øivind Lorentzen seg
i 1959 som leder for virksomheten og over
lot roret til sin sønn Erik Finn Lorentzen.
Han kunne da se ut over et foretak som var

bygget opp i tre verdensdeler - rederiet i
Norge, agentur og linjevirksomhet fra USA
og industri i Brasil. Med tilfredshet kunne
han konstatere at rederiet var en betydelig
faktor i linjefarten mellom US Gulfog Sør-
Amerikas østkyst, foruten mellom US Gulf
ogVest-Afrika. Dessuten må gjenopptagel
sen av virksomhet i Brasil ha gitt en spesiell
glede, spesielt fordi den bygget opp under
fornyet shippingsatning på et teknologisk
nytt område. Og som han nå var kommet
opp i årene kunne han overlate virksom
heten til tre av sine barn, til Per A Lorent

zen og Øivind Lorentzen jr i USA, til Er
ling S Lorentzen i Brasil og til Erik F Lo
rentzen hjemme i Oslo.

I den norske rederiflora var Øivind Lo

rentzen så avgjort ikke av de største, men
var velkjent og vel ansett, mye på grunn av
linjefarten og den nyskapende gass
transporten. Det neste tiåret skulle se re
deriet engasjere seg enda sterkere i sine kjer
neområder og dessuten satse på et nytt.

Flåten talte ved inngangen til 1960 tre
linjeskip og to gasstankere, men med be-
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stillinger på ytterligere to linjeskip, en gass
tanker og en bulkskip. For gasstankerne
hadde rederiet langt på vei sikret beskjefti
gelse, mens lønnsomheten i linjefarten viste
relativt sterke fluktuasjoner.

Nopal Line på 60-tallet
Sekstitallet skulle se en betydelig utvikling
for Lorentzen-rederiets linjefart, men sam
tidig med truende skyer i horisonten. På
mange mater ble det den siste høstningstid,
før den tekniske og politiske utvikling skulle
omskape linjefarten radikalt.

Nopal Line omfattet i 1960 to linjer,
begge med utgangspunkt i havner ved US
Gulf- den ene til Brasil/Argentina og den
andre til Vest-Afrika. Sistnevnte ble mid

lertidig nedlagt allerede i 1961, mens re
deriet noen år forsøkte seg med en ny linje,
West Coast Line. Hovedvirksomheten

forble likevel Sør-Amerikalinjen fra US
Gulf.

Nopal West Coast Line ble etablert i 1961
med skipene som ble frigjort fra Vest-
Afrikalinjen. Linjen ble basert på havnene
i nordøst, fra Montreal og St Lawrence
gulfen, Boston, New York, Baltimore og
Philadelphia og gikk til Sør-Amertikas vest
kyst sørover til Punta Arenas i Chile. Øi
vind Lorentzen Inc i New York stod sen

tralt i opplegget, som i første omgang ble
betjent med C-l A-skipene Nopal Branco
og Grey Master, nå Siredal. I april 1962
ble et tilsvarende skip, Ravnanger, innkjøpt
fra Westfal-Larsen og overtatt i Hamburg
som Nopal Verde. Det sluttet seg nå til
NopalBranco i West Coast Line. Rundtu
rene tok 5-6 måneder, og linjen ble opp
rettholdt ut 1964, da den ble nedlagt.

Nopal Line - South American Service ble
gradvis tilført fiere skip inntil antallet sta
biliserte seg på fem i 1961/62. Det omfat
tet de to Kieler Howaldt-søstrene Nopal
Express og Nopal Trader fra 1956, samt de
noe større og hurtigere søstrene Nopal Ex
press levert i mars 1960 og NopalStar i juni
1961. De var på 9.950 tdw; hadde både
kjølerom, dyptanker for vegetabilske oljer
og dessuten lugarer for 10 passasjerer. På
prøveturen kom Nopal Express opp i 18.2
knop, noe som var var meget bra.

Reederiet hadde opprinnelig planlagt tre
skip i serien, men frafalt det siste. I stedet
sikret det seg i desember 1963 et praktisk
talt nybygd linjeskip på 9.650 tdw, Earl
ville fra A F Klaveness & Co som skiftet

navn til NopalRex. Derved hadde rederiet

fem noenlunde jevnbyrdige skip gode for fortonet seg lysere. Nopal Verde ble satt inn
16 knops service fart. her våren 1966, men tiden gikk nå mot slut-
Linjens basishavner i nord var New Orle- ten for C-l A-typen. Skipet ble solgt til

ans og Houston, med anløp av Tampa and Filippinene utpå sommeren. Samme år ble
andre havner, mens den i Sør-Amerika var to svenske linjeskip innkjøpt, Hjördis Tbor
basert på Salvador (Bahia), Vitoria, Rio de den og Martin Thore, som fikk navnene
Janeiro, Santos, Montevideo og Buenos Nopal Sky og Nopal Sun. Aret etter kom
Aires og flere etter behov. Rundt 1963 ble ytterligere to ex-svensker, Havdhem og
linjen også utvidet til Mexico, til havner som Stemo som ble omdøpt Nopal Luna og
Tampico og Vera Cruz og senere også Nopal Tellus. De fire svenskene kom til å
Barranquilla i Colombia og La Guaira i seile i denne linjen i flere år. I tillegg ble et
Venezuela. Selve reisen fra siste lastehavn i eldre fransk linjeskip innkjøpt av C T
USA til Buenos Aires tok gjerne en måned, Gogstad &Co chartret inn fra sommeren
med tidkrevende lossing og lasting i flere 1966 til april 1968 under navnet Nopal
havner. Hvert skip fikk således utført om- Lake.
lag fire rundreiser i løpet av 12 måneder. Linjen hadde de samme anløpshavner i
Med fem skip kunne linjen således opprett- US Gulf og Mellom-Amerika, med anløp
holde en frekvens med avgang hver 14. dag. fra Dakar sørover til Luanda. Viktige hav-

Nopal Line West African Service ble gjen- i Liberia, Abidjan på Elfenbenskysten,
opptatt i 1966, da forholdene i Vest-Afrika Takoradi Ghana, Lagos i Nigeria, Doula i

Eriksberg-bygde Nopal Rex ble kjøptfra Klaveness i 1963 og var av samme klasse som Kiel
skipene. Alex Duncan

Linjeskipet Nopal Star, levert i 1961. Rederifoto.

ner var Freetown i Sierra Leone, Monrovia
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Lorentzen kjøpte inn flere svenske linjeskip; Martin Thore fikk »zrø<?? Nopal Sun i 1965.
Skyfotos

Kamerun, Port Gentil i Gabon og Luanda. til å vare til 1975, og de politiske inngrep
Også her var rotasjonen lagt opp til fire kom til å redu-sere lastegrunnlaget i pine
rundreiser i året. Linjen hadde bra med full grad.
last østover, men hadde svakere belegg fra I 1968/69 beskjeftiget Nopal Line fem
Afrika til USA. skip på Sør-Amerika og tre på Vest-Afrika,

Sekstitallet ble preget av tiltagende flagg- februar 1969 ble utnevnt til adm direktør,
diskriminering, hvor nasjonale linjer i Sør- Nopal-flåten ble ellers utvidet ved kjøpt
Amerika og Afrika forsøkte å trenge ut de av to store linjeskip i 1969/70, Høegh Drake
etablerte tredjelandslinjer. Forhandlinger på 13.145 tdw og en russisk nybygning på
om andeler og kvoter innen Konferansene 16.750 tdw. Førstnevnte fikk navnet Nopal
begynte åta tid; det utviklet seg etterhvert Vega, mens nybygningen fikk navnet Nopal
det rene diplomatiske spill rundt linjefarten. Argus. Begge ble imidlertid drevet på T/C
Endeløse forhandlinger tok oseaner av tid, til andre linjer den første tiden.
skriver Olav G Henriksen. 1 1963 ble han

fritatt for operative oppgåver og forflyttet
til Oslo for å kunne vie seg til skipsfarts- vj35S Og DLUK
politiske og strategiske oppgåver. To år se- Gassfarten utviklet seg positivt med grunn
nere ble han valgt til vice chairman i den lag i Mundogas skipninger. Gamle Mun
internasjonale organisasjonen COMLOSA dogas Sul ble trukket ut av fart i 1963 og
- Committee of Lines on South America, avløst av Mundogas Oslo, og fra 1965 til
med sete i London. Denne kampen kom 1969 fikk rederiet levert fire nye skip av

Nopal Vega på 13.145 tdw ble innkjøptfra Høegh i 1969 og ble det største i linjen.
Foto via M Cassar

under ledelse av Olav G Henriksen som i

varierende størrelse, Mundogas Caribe, Ber
muda, Rio og Atlantic. En hadde nå gått
bort fra trykk-tanker til i stedet å bruke
nedkjøling av gassen for å holde den i fly
tende form. Med sine 19.000 kbm var

Mundogas Rio ved levering i oktober 1967
Norges største LPG-tanker. Samtidig ble
de tre ombygde gass-skipene lagt opp og
etterhvert hugget, mens Mundogas Oslo
gikk tapt ved kollisjon i oktober 1966.
Sobrals gassflåte ble således fornyet, men
ikke vesentlig øket i antall enheter.

Rederiets bulkskip HL Lorentzen hørte til
de mest moderne enheter av sitt slag, men
ble solgt allerede etter fire år. Det gikk til
Øst-Tyskland i september 1964, solgt for
19 millioner kroner - midler som nå ble

investert i nye linjeskip.
I januar 1965 bestilte rederiet et nytt

bulkskip, nå et førstegenerasjons Pan-max
skip på 51.000 tdw fra Furness Ship
building i Storbritannia. Det ble sjøsatt
som Amasone i mai 1967, men solgt kort
etter til AS Thor Dahl og levert som Thors
drake. Nevnes kan også et spekulasjons
kjøp av det brannskadde tankskipet Norse
man i januar 1966 som på papiret bar nav
net Southman, før det gikk videre til span
ske huggere i mars samme år.

I årene rundt 1970 ble noe av en bryt
ningstid for rederiet Øivind Lorentzen. Erik
F Lorentzen hadde fortsatt virksomheten i

linjefart og gasstransport. Linjene var på sitt
største, men den tradisjonelle linjefarten
stod nå foran sin nedbygging. Rederiets
ekspertise og organisasjon i USA og Mel
lom-Amerika skulle imidlertid utnyttes i et
nytt linje-foretak

Mot slutten av 60-tallet hadde rederiet

tatt et skritt inn på et nytt område, cruise
fart, og ledelsen så seg dessuten rundt etter
enda et nytt område. Dette skulle bli bil
transport, en satsning som økonomisk sett
skulle bli rederiets ryggrad gjennom de van
skelige årene på 70- og 80-tallet. Dessuten
skulle rederiet engasjere seg i offshore, dog
ikke med rederivirksomhet men på indu
strisiden.

Gassfarten hadde utviklet seg bra, basert
på samarbeidet med Mundogas. Virksom
heten i Brasil under Erling S Lorentzen var
på 60-tallet også utviklet mot kystfart og
mot tredforedling, hvor selskapet kjøpte
store skogsområder fra den brasilianske stat
nær kysten nord for Victoria. I 1973 ble
andelen i Super Gasbras solgt, og med den
frigjorte kapital satset Lorentzen på utvik-
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lingen av Ara-cruz, en av verdens største
cellulose-fabrikker.

Den sterke økonomiske vekst som hadde

båret opp en mangedobling av verdens
handel og sjøfart siden 1945 stod imidler
tid foran stagnasjon, udøst høsten 1973 ved
krigen i Midt-Østen, olje-embargo og en
radikal prisökning på olje. Dette ble med
virkende til en øko-nomisk stagnasjon som
skapte dype problemer for skipsfarten -
shippingkrisen som gjennom forskjellige
faser skulle vare ved til 1986/87.

Dette konjunkturbiidet kom også til å
virke sterkt inn på Øivind Lorentzen-grup
pen, som i løpet av 70-tallet kom til å se
store forandringer i sin virksomhet.

Årene sist på 60-tallet ble en nyskap
ningens tid i norsk skipsfart. Praktisk talt
alt som i dag kjennetegner moderne ship
ping så sin begynnelse den gang, så også
den moderne cruisefart. Etter at Kloster

hadde vist veien fra 1967 bredte det seg
den rene cruise-feber i det norske shipping
miljøet. Fearnley & Egers Befragtnings
forretning stod sentralt i mange cruise
prosjekt, og slik kom også AS Sobral i sam
arbeid med rederiet Fearnley & Eger. Et
cruiseskip på 20.000 brt ble bestilt fra
Rheinstahl Nordsee-werke i september
1968, fulgt av et søsterskip i januar 1969.
Norwegian Cruiseships AS ble opprettet
som et 50/50-eiet driftsselskap, mens
Flagship Cruises Ltd ble etablert på Ber
muda som operatørselskap. Markedsføring
og booking ble lagt til Flagship Cruises Inc
i New York, med nære band til Øivind
Lorentzen Inc.

/ 1975 kjøpte Flagship Cruises det svenske flaggskip Kungsholm og satte det under Panama-flagg.
Waterweg Fotos

Flagship Cruises

Norwegian Cruiseships var etfriskt initiativ, som imidlertidstøtte på samarbeids-probiemer. Her
er Island Venture etter omdøpning til Island Princess. M Cassar

Det første skipet ble døpt Sea Venture av
kronprinsesse Sonja i Oslo 14. mai 1971.
Med sine 19.903 brt var det tegnet av kon
sulentfirmaet Knud E Hansen i Køben

havn. Det hadde plass for 767 passasjerer
og hådd en besetning på 301 personer un
der kaptein Erik Bjursted og Torbjørn
Hauge som staff captain. Sea Venture ble
registrert på KS Sea Venture AS & Co,
Oslo, og sluttet for 8 år til Flagship Cruises
Ltd. Den opprinnelige plan var å anvende
skipet 32 uker i sommerhalvåret på ukes
cruise til Hamilton, Bermuda, og resten av
året i cruisefart i Vestindia.

Søsterskipet ble levert i januar 1972 som
Island Venture og satt inn i cruisefart fra Los
Angeles til Mexico.

Det utviklet seg etterhvert noe ulike syn
mellom partnerne, og i november 1972
skilte de lag. Lorentzen overtok Sea Ven
ture og Flagship Cruises Inc i New York,
hvor PerA Lorentzen spilte en ledende rolle.

Skipet fortsatte å seile mellom New York
og Bermuda og i vinterfart i Vest-india, fort
satt under norsk flagg og med overveiende
norsk besetning. At skipet ble solgt i april
1975 skyltes et godt tilbud fra P&O som
da hadde sikret seg søsterskipet og overtatt
cruiseorganisa-sjonen Princess Cruises i Los
Angeles. Lorentzen kom godt ut av salget
og beholdt selskapet Flagship Cruises.

Ledelsen var fast bestemt på å fortsette i
cruise. Svenska Amerika Linien var på dette
tidspunkt kommet i en tvangs-situasjon
hvor sjømannsorganisasjonene ikke ville
tillate catering-ansatte på internasjonale
vilkår, og rederiet besluttet da å avvikle.
Gripsholm og Kungsholm kom da for salg,
og Flagship Cruises Ltd ved Per A Lorent
zen kjøpte da Kungsholm - selve flaggskipet
i den svenske handels-flåten for USD 15

millioner. Ved overtagelsen i september
1975 ble skipet omregistrert til Monrovia,
fikk skandinaviske offiserer, men ellers in

ternasjonal besetning.
Kungsholm var i en klasse for seg seiv, men

rederiet fikk nå føle nedturen i markedet.

En grunnstøtning i Fort de France Bay i
januar 1978 hjalp heller ikke, og i septem
ber 1978 ble også dette skipet solgt til
P&O.

Nopal Line seilte inn i 70-tallet med fem
skip i Sør-Amerika-linjen og tre i farten på
Vest-Afrika. I rotasjon, service og laste
grunnlag var det lite forandringer, seiv om
rederiet merket klare tilstramninger i laste
tilgangen i begge markeder, hvor mange
land nå gikk aktivt inn for å hjelpe frem
sine nasjonale linje-rederier. Nopal Lines
hadde hatt opp mot 40 prosent av laste-

Slutten for Nopal Line
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volumet på strekningen US Gulf-Sør-Ame- seg fortsatt gjeldende som skribent i aviser
rika, men ble nå drevet på defensiven. og fagtidsskrifter frem til denne dag.

Sommeren 1973 ble NopalRex solgt til
et gresk rederi og sluttet tilbake i linjen Vest-Afrika-linjen holdt det gående ennå
under navnet NopalAlkimos. Et år senere en tid. Her seilte fire skip fra 1974, de ex
ble de to eldste Kieler-båtene solgt, Nopal svenske Nopal Sun, Luna og Tellus, samt
Progress og Nopal Trade. Disse ble delvis det gamle Nopal
erstattet av to innleide multipurpose-skip Sun ble trukket ut i 1976, mens de tre siste
på 20.030 tdw, Charleroi og Zelzate som fortsatte frem mot slutten av 1978, da frem
også benyttet til bilskipninger fra USA til tiden fortonet seg ytterst blek med forestå-
Mellom- og Sør-Amerika i tilknytning til ende UNCTAD-kode hvor linjer fra tredje-
NOSAC. Ved utgangen av 1976 ble også land ville måtte dele 20 prosent av gods-
Nopal Express og Nopal Star solgt og linjen mengden. Nopal Vega ble Øivind Lorentz
awiklet. ens siste tradisjonelle linjeskip som strøk

Tiden for den tradisjonelle linjefart var det norske postflagget i desember 1978.
slutt, noe den gamle Øivind Lorentzen ikke Det var en tid som var ute.
orket eller maktet å innse. Ledelsen av lin

jen hadde anbefalt et salg til meksikanske
interesser, men fikk ikke gjennomslag. Et
ter et elendig tapsår ble linjen i 1976 over- JNopai Lines
ført til New York, men ble nedlagt knapt Men hvor rederiet møtte vanskeligheter,
et år senere. På den positive siden fikk re- viste det seg også nye muligheter. Nopal
deriet godt betalt for sine eldre linjeskip, Line hadde opparbeidet et godt agentnett
rundt USD 2.5 millioner for de nyeste. rundt Det karibiske hav, både i USA, Mel-
Olav G Henriksen hadde kjempet på skån- lom-Amerika og Vestindia. Ledelsen i lin
sen for internasjonal linjefart, men gikk nå jen mente åse et potensiale for en regional
i pensjon. Han kom imidlertid til å gjøre linje basert på moderne godshåndtering og

Gasstankeren Mundogas Bermuda var levert i 1967, men kondemnert etter brann i 1975. Foto
fra rederiet.

Nopal Luna laster i New Orleans i november 1976. Foto Arne Sognnes

drevet i kombinasjon med biltransport. En
ny linjeorganisasjon ble bygget opp med
hovedkontor i Miami, og i 1973 ble Nopal
Caribe Lines lansert, en ro/ro-linje fra
Miami til havner rundt hele Det karibiske
hav.

I motsetning til rederiets tidligere linje
fart, ble Nopal Caribe Lines helt og fullt
basert på innbefraktet tonnasje. De to før
ste skip ble chartret fra Oslo-rederiet Nils
Hugo Sand, Nopal Sea og Nopal Sand, som
snart ble fulgt av flere. Samtlige skip tok
rullende last over hekkramper og dessuten
containere og prosjektlast på værdekk.

I 1975 var seks skip i fart i følgende re
gulære seilinger:
Nopal Sea 1005 tdw 1964
Nopal Sand 1334 « 1965

Nopal Surf 1449 tdw 1966
Nopal Spray 1449 « 1966

Nopal Sky 1627« 1972
Nopal Shore 5100 « 1970

Linjen utviklet seg positivt, med behov for
større skip. Høsten 1977 ble det innledet
et samarbeid med Burmeister & Wains

rederiselskap Hamlet, hvorved Multiflex
skipet NopalAudreypå 12.500 tdwblesatt
inn i linjen i november 1977. Såvidt vi
kan se, ble ikke dette noen langvarig sam
arbeidspartner.

Det ble derimot DFDS, som i april 1979
kjøpte seg inn med 50 prosent i Nopal
Caribe Lines. Det danske rederiet satte inn

fire anvendelige ro/ro-skip, DanaAmerica,
Nopal Minerva, Nopal Dana og Nopal
Optima. For DFDS gav linjen interessante
samordnings-muligheter med Nordana
Line mellom US Gulf/Mellom-Amerika og
Middel-havet/Vest-Afrika. Nordana Line

var forøvrig etablert i 1957 av DFDS og
Fearnley & Eger i fellesskap, men nord
mennene trakk seg ut i 1964.

I 1982 ble linjene omorganisert ved at
Curacao ble gjort til basishavn for begge
linjer, med to forskjellige rotasjoner, en øst
vest mot Mexico og Trinidad og en nord
sør mot Miami. Det kunne likevel ikke for

hindre at linjen ble besluttet nedlagt i 1983.

Rederiets virksomhet i gasstransport var
først og fremst som driftsselskap for gass
tankerne som var eiet av Mundogas SA,

- 2 gånger per måned mellom Miami,
Mexico, Jamaica, Antillene,
Colombia, Panama, Sentral-
Amerika tilbake til Mexico.

- samme rute, motsatt rotasjon

- 6 g/måned Miami, Panama.
Costa Rica, Aruba, Curacao.

SKIPETNR. 4 - 2001
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hvor Lorentzen eide 1/3. 1 løpet av 60-tal
let ble flåten av to ombygde LPG-tankere
utvidet med to second-hand skip og seks
nybygg. De fire ombygde skipene ble alle
trukket ut i løpet av tiåret og et av de nye
gikk tapt ved kollisjon, slik at gass-flåten i
1970 talte fem moderne enheter:

Mundogas Brasilia 8600 tdw 1961
Mundogas Caribe 1795 1965
Mundogas Bermuda 7100 1967
Mundogas Rio 15285 1967
Mundogas Atlantic 8645 1968

Utover på 70-tallet synes det tydelig hvor
dan rederiets hovedvekt forskyves mot bil
transporten. Nye rederier bygget seg opp i
gass, som Havtor, Fearnley & Eger og an
dre, mens Lorentzen-flåten ble bygget ned.
Mundogas Caribe ble solgt i 1973 og Mun
dogas Bermuda kondemnert etter brann i
overbygningen i 1975. Skipet ble senere
reparert for Laboremus som Eirik Raude.

I 1979 ble de tre gjenværende gass-tan
kerne overført til Mundogas-selskaper i Li
beria og flagget ut, mens driften for en tid
fortsatte fra Oslo. Samtidig overtok Lorent
zen også management av de noe større
Fernwind og Fernwoodpå 22.000 kbm som
var kjøpt av Mundogas og ble drevet under
navnene Mundogas Europé og Mundogas
Pacific.

Mot slutten av 1979 forsøkte rederiet seg
på gasstransport i egen regi og stod sentralt
i kontraheringen av et gass-skip på 6.500
kbm fra Aukra Bruk til 110 millioner kro

ner. Prosjektet var utviklet sammen med
meglerfirmaet Helge Ringdal med delta
gelse av en rekke eksterne investorer i KS
AS Scangas. Skipet ble levert i februar 1982
som Nopal Norte, men ble aldri noen suk
sess, tross sin avanserte teknologi. Den
opprinnelige kapital gikk tapt, men skipet
kjøpt tilbake med friske pengen

I januar 1982 gikk rederiet til innkjøp av

Nopal Argus ble kjøptfra russisk rederi likefør levering i 1970. Waterweg Fotos

Mundogas Rio var med sine 19.000 kbm kapasitet Norges største gasstankler ved leveringfra
Moss i 1967. Skyfotos

den greske gasstankeren Katrisa, tidligere
svenske Roland'fra 1969, som arvet navnet

Nopal Tellus, men ble satt under Liberia
flagg. På grunn av det alvorlig svekkede
marked måtte skipet selges videre etter et
år med tap.

På 80-tallet ble Lorentzens andel i Mun

dogas solgt til tyske industrielle interesser
og driftsoppgåvene for selskapets gass-skip
ble avsluttet.

I 1972, på en tid da mange andre norske
rederier satset på stortankere og Panmax
bulkskip, var Øivind Lorentzen i ferd med
å forskanse seg innen den mer sofistikerte
del av skipsfarten. Linje-farten var en tid
lig form for «industrialisert» skipsfart og li
keledes var gasstransport og cruise blant de
mest krevende former for sjøtransport. I
tillegg søkte rederiet nye aktiviteter, og en
av dem var biltransport.

Transport av nye biler fra fabrikk til bru-

NOSAC

ker hadde på 60-tallet blitt et betydelig
marked for skipsfarten. Norske rederier fat
tet tidlig interesse, i første omgang som
returlast fra Europa tilbake til USA. Store
kontrakter ble inngått med Volkswagen og
fra 1966/67 også med japanske bilpro
dusenter som Nissan og Toyota. I disse før
ste år var det rene bulkskip med heisbare
bildekk som ble brukt, hvor bilene enkelt

vis måtte heises ombord og iland.
1 1968 kom bergensrederen Per F Waaler

(Star Shipping) i kontakt medToyota gjen
nom meglerfirmaet Peraco Chartering (Per
Arneberg) i New York og lyktes å vinne
kontrakt for skipning av 2-3.000 biler per
måned fra januar 1969. Også Star satte inn
innleide bil/bulkskip.

Bilfabrikkene stilte ganske snart krav til
bedre behandling av bilene, dvs lavere
skadefrekvens, og presset på for å innføre
ro/ro-prinsippet i bulkfarten. Etter at Jan-
Erik Dyvi hadde bygget fire rene ro/ro-bil
skip i 1965-70 skaffet også Ugland og
Høegh seg slike skip, og det ble klart for
Waaler at også Star ville måtte anskaffe slike
skip. Men rederiet kunne vanskelig makte
både nye open-hatch spesialskip og nye bil
skip, og beslutningen ble da å seige den inn
arbeidete bil-pool.

I begynnelsen av november 1972 kom
derfor meldingen om at Star Shipping og
Øivind Lorentzen i fellesskap hadde eta
blert NOSAC - Nopal Star Auto Carriers.
Star satte inn tre befraktede bil/bulkskip
Volnay, Norbega og Star Ravenna, mens
Lorentzen skulle sette bygge linjeskipet
NopalArgus om til ro/ro-bilbåt - «Pure Car
Carrier» - PCC. Meningen var at Lorent
zen skulle overta hele operasjonen, noe som
krevde aksept fra de japanske befraktere. På
vei til Tokyo for å ordne dette styrtet DC
8-flyet fra Japan Air Lines etter mellom-
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landing i Moskva, og blant de omkomne
var Per F Waaler.

Øivind Lorentzen satset for fullt på NO
SAC, som både fortsatte med innbe-frak

tede bil/bulkskip og også skaffet seg rene
PCC-skip. Rederiet seiv satte inn tre om
bygde skip og to nybygg, i tillegg til et
innbefraktet skip. Ved inngangen til 1975
talte flåten følgende enheter:

Nopaljapana 2000 biler bil/bulk T/C
Norbega 2375 « bil/bulk T/C
StarRavenna 2425 « bil/bulk T/C
Volnay 2560 « bil/bulk T/C
Zelzate 800 « bil/bulk
Charleroi 800 « bil/bulk
Nopal Argus 2850 « 1970/73 PCC
Nopal Verde 3900 « 1972/75 PCC
Nopal Branco 3900 « 1971/75 PCC
Nopal Låne 4000 « 1975 PCC

Nopal Sel 3310 « 1976 PCC
Dyvi Kattegat 3600 « 1973 PCC

NOSAC ble bygget opp med en serie frakt
kontrakter med bilindustrien i Europa,
Nord-Amerika og Japan som tidlig la
grunnlaget for faste seilingsopplegg. De
rene bilskip vise seg snart over-legne med
stor fart og kapasitet, samtidig som de et
terhvert ble utstyrt med forsterk-ninger for
å kunne ta tyngre kjørteøyer.

Flåten ble utvidet i 1978 med Nopal
Mascotpå 5850 biler på T/C fra Arthur H
Mathiesen, fulgt av søsteren Nopal Barbro
i 1982. Nopal Argus ble allerede i 1977
solgt til Liberia og tatt tilbake på 6 års bare
boat-charter inntil 1983.

Oljevirksomheten i Nordsjøen gav støtet
til ny virksomhet på et nytt område.

1971 var året da de første borerigger ble
kontrahert, og i september 1972 kjøpte
Øivind Lorentzen et amerikansk malm

skip på 31.000 tdw med tanke på ombyg
ging til boreskip. Sept Isles lå opplagt i La
Spezia og ble liggende her så lenge det var i
rederiets eie. Ombyggings-prosjektet ble
åpenbart oppgitt, for i april året etter ble
skipet solgt videre til et nederlandsk selskap
med god fortjeneste, Det ble senere gjort
om til kranskip.

Men om planene om boreskip ble opp
gitt, så tok gruppen spranget inn i bore
markedet gjennom Maritime Drilling Ser
vices AS, etablert i 1973 for å yte tjenester
til borerigger. Det gikk på utleie og salg av
utstyr, kjerneboringstjenester og produk
sjon av boreslam. Særlig det siste ble et

Offshore og trading

(b/b-befraktet)

(på T/C)

vellykket foretak, med egen produksjons
enhet i Stavanger.

Likeledes ble Øivind Lorentzen Trading
etablert for eksport av norsk skipsutstyr og
fiskeriteknologi. Det gamle megler-firmaet
Harald M Aagaard ble overtatt og utviklet
mot oljeboring. Firmaet var også en bety
delig bunkers-megler.

I tillegg var Lorentzen også involvert i
industri i Norge innen fiberproduksjon i
bedrifter som AS Platon, Norsk Rayon AS
og AS Tele Silkeveveri.

Øivind Lorentzen døde 9. mai 1980, 98 år

gammel. Han hadde vært frisk og aktiv like
til det siste og hadde fulgt utviklingen med
interesse. Ledeisen av rederiet var forlengst
overtatt av Erik F Lorentzen som nå skulle

få flere vanskelige år i hanskes med.
Fra en bedre periode i 1979/80 falt mar

kedet igjen tilbake i 1981 /82 og nådde den
dypeste avgrunn i 1983. Den norske ship
ping-næringen lå nede for telling. For Lo
rentzen-rederiet var situasjonen så vanske
lig at egenkapitalen i 1982 ble ansett for
tapt. Driften fortsatt likevel, da det lå store
latente verdier i flåte og operasjon.

Det ble tatt flere grep for å rette opp stil
lingen i 1983. Den siste rest av linje-farten
ble oppgitt ved nedleggelsen av Nopal
Caribe Lines og gasstransporten bygget ned
ved salget av Nopal Tellus og andelen i
Mundogas SA. På den andre siden var det
nødvendig å forsvare stiklingen på bilmar
kedet og fornye flåten. For åfå dette til var
det nødvendig med ny kapital. Bilskipene
Nopal Branco og Nopal Verde ble solgt og
leiet tilbake for 5 år, men det var fortsatt

behov for ekstern kapital. Erik F Lorent
zen og ledeisen i rederiet vurderte flere
muligheter, som fusjoner og emisjon med
børsnotering. Våren 1983 ble det ført sam-

Det turbulente 80-tallet

Nopal Sel levert i 1976 var detførste spesialbygde bilskip. Airfoto Malacca

taler med både Fearnleys, Wilh Wilhelm
sen og AS Selvaagbygg, og det var NOSAC
som nå var den attraktive del av virksom
heten.

Løsningen ble at Wilhelmsen og Selvaag
Invest hver kjøpte seg inn med 20 prosent i
Øivind Lorentzen AS og i selskapet KS AS
Benargus & Co som eide bilskipene. Wil
helmsen kom også inn i NOSAC med 20
prosents andel, fra 1985 50 prosent. Det
ble nå mulig å kontrahere nye bilskip i
Korea, i første omgang Nosac Express til
Lorentzen og Nosac Tosco til Wilhelmsen,
legge levert vinteren 1985 fra Daewoo -
store skip for hele 5.500 biler. At Nopal
forsvant fra skipsnavnene i 1984 til fordel
for Nosac avspeilte at bilfarten nå blitt et
felles foretak med Wilhelmsen. En ny se
rie på seks skip ble bestilt i Japan i 1985
med leasing-finansiering, tre til hver part
ner, hvor Benargus fikk levert Nosac Star,
Sun og Sky fra Tsuneishi.

Rederiets driftsavdeling ble i 1984 skilt ut
som eget selskap under navnet Oslo Ship
Management (OSM). Dette over-tok tek
nisk/maritim drift av bilskipene og den siste
gasstankeren, Nopal Norte. Ved årsskiftet
1985/86 gikk OSM opp i et nytt selskap,
Norwegian Ship Management, etablert av
Lorentzen og I M Skaugen. Her ble også
driften av gass-skipene fra Laboremus lagt
inn, og storparten av staben fra Einar
Bakkevigs organisasjon fulgte med.

Erik F Lorentzen passerte 65 i 1986. In
gen av hans to sønner hadde spesial-isert
seg på shipping, og han fant det uvant å
skulle forholde seg til eksterne investorer i
beslutningsprosessene. Samtidig hadde
NOSAC en ledende posisjon i sitt segment,
sammen med Wallenius og HUAL, og flere
var interessert i selskapet.

SKIPETNR. 4 - 2001
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NopalSel 1976 3310Benargus
Nosac Verde 1972/75 3900 bb Benargus
Nosac Branco 1971/75 3900 bb Benargus
Nosac Låne 1975 4000 bb Benargus
Nosac Mascot 1978 5850 bb Benargus
Nosac Barbro 1982 5600 bb Benargus
Nosac Tasco 1985 5500 Wilhelmsen

Nosac Express 1985 5500 Benargus
Nosac Skaukar 1987 5574 I M Skaugen
Nosac Takayama 1983 Wilhelmsen
+ 6 nybygningskontrakter å 5900 biler

I juli 1987 kom meldingen om at Lorent

zen hadde solgt Øivind Lorentzen AS og

KS AS Benargus & Co til Den Norske

Amerikalinje AS for 460 millioner kroner.

Amerikalinjen var nettopp overtatt og re

kapitalisert av Fearnley & Eger (se SKIPET
3.94), men var et børsnotert selskap hvor

Astrup-familien satt med majoriteten. Der

ved gled NOSAC over til å bli et 50/50-
samarbeid mellom Amerikalinjen og Wilh

Wilhelmsen. Operasjonen fortsatte fra

Lorentzens kontorbygg Bjørnebo på Sme

stad ennå i mange år.

For Lorentzen-familien var det et viktig

kapittel som nå ble avsluttet på en vellyk
ket måte.

Nopal Line går som den røde tråd gjen
nom historien, fra Øivind Lorentzen i godt

voksen alder begynte på sitt tredje «pro

sjekt» i 1936. Linjefarten førte til engasje

mentet i Brasil, til gasstransporten, Mun

dogas og dagens brasilianske virk-somhet

med rederi og treforedling. Av nye skudd

kom cruise til å bli måtelig vellykket, mens

bilfarten vokste frem som den nye hoved
virksomhet.

Av Øivind Lorentzens sønner kom Erling

S Lorentzen til å bygge opp den omfattende

virksomhet i Brasil som et nasjonalt selskap,
mens Per A Lorentzen i New York var vik

tig for linje- og cruise-farten. Han døde tid

lig på 80-tallet, mens hans bror Øivind jr

fortsatt lever i USA. Erling F Lorentzen

kom til å fortsette med en begrenset rederi

virkomhet noen år. Også han har nå pas
sert 80.

Jeg er Olav G Henriksen stok takk skyl

dig for hans medvirkning med opp

lysningen. Uten hans hjelp ville artikke
len ikke kunne vært skrevet.

Takk også til Arne Sognnes for utrette-

lig utlån av bilder.

Retrospekt

Kilder

Bilskipet Nosac Sun ble levert ijuni 1987, en månedfør Amerikalinjen kjøpte rederiselskapet.
Her bærer det dog Lorentzens skorsteinsmerke. Waterweg Fotos

Baalsrud, T og H T Gram:

Dag Bakka Jr:

Shipbrokers Association 1899-1999
OlofHasslöf:

Bård Kolltveit:

« Wilh Wilhelmsen 1861-1994,
Kendal 1994

Lauritz Pettersen:

Norges Skibsførere 1933-35, Stavanger 1935
Norske rederier gjennom 50 år, Oslo 1956
Atle Thowsen:

Profitt og patriotisme, Bind I i
Handelsflåten i krig 1939-45,
Oslo 1992

Gunnar H Aadne:

Hvem er hvem i næringslivet, Oslo 1938
Hvem er hvem i næringslivet, Oslo 1951
Byggeliste for Moss Værft & Dokk, via Knut
H Næss

Norwegian Shipping News, div årganger
eget klipparkiv.

R S Platou 1936-1986. Fiftyyears
of shipbroking. Oslo 1986

A Century of Shipping. Oslo

En släkt och dess skepp. Maritima
studier kring Tynderö-Gävlesläkten
Brodin 1535-1960, Stockholm 1961

«Norske interesser i Brasils

innenriks dampskipsfart»
Norsk Sjøfartsmuseums
årsberetning og regnskap 1970.

« Over linjen. Den Norske Syd-
Amerikalinje 1913-1973, Oslo 1976

« IM Skaugen. 70 år i shipping
Oslo 1986

« Bridge across the Seas, AS Ivarans
Rederi 1920-1995, Oslo 1995

AS J Ludwig Mowinckels Rederi
1898-1960, Bergen 1960

Sjøfartsbyen Holmestrand, Skien
1987

1 ms RIO (1929-1933)
2368 brt 4800 tdw 308.3/48.1/18.2 ft

2d4ha271/252gbNV
2M6 1060 bhk 9 kn Akers-B&W
12.1914 Levert fra Akers Mek Verksted,

AS Brazil (Lorentzen & Co), Oslo

1.1915 AS Gånger Rolf (Fred Oisen),

1918 disp Fred Oisen &Co
2.1929 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

Lorentzen), Oslo, omdøpt Rio
9.1933 Solgt til Cia Argentina de

Navegacion Mihanovich Ltda,
Buenos Aires, omdøpt Brazil

A.19A2 Sank 9. april 1942 etter kollisjon
med ss Middlesex 3,5 n mil ofF

Smith Point Light i Chesapeake
Bay på reise New York/Baltimore-

2 ds ANKARA LHFV (1929-1931)
2923 brt 5180 tdw, 330.5/49.0/20.2 ft

T 3 395 nhk, George Clark Ltd, Sunderland
6.1929 Levert fra Robert Thompson &

Sons Ltd, Sunderland (-334) som

Vegø til Henrik Østervold & Co
AS, Bergen.

1931 Tatt tilbake av verftet

4.1931 Solgt av verftet til AS Sobral
(Øivind Lorentzen), Oslo, for
NOK 636.000, drevet av Boe &
Pedersen, Oslo, som Ankara.

7.1936 Solgt til Cie des Bateaux a Vapeur
du Nord, Dunkerque, for GBP
43.000, nytt navn Strassbourgeois.

1951 Soc Franco-Tunisienne dArme

ment, Marseille, omdøpt Olympia
1954 Cie de Navigation Europeenne,

Marseille

4.1955 Forlist 15. april 1955 på Bakas
Rock nær Cabo Villano i tåke, på
reise Gdansk-Istanbul med sement.

Oslo (-362) som Brazil til Skibs-

Oslo

Buenos Aires.
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2923 brt 5180 tdw, 330.5/49.0/20.2 ft

T3 395 nhk, George Clark Ltd, Sunderland
7.1929 Levert fra Robert Thompson &

Sons Ltd, Sunderland (-335) som
Sandø til Henrik Østervold & Co

AS, Bergen.
3.1931 Overtatt av verftet på tvangs

auksjon
4.1931 Solgt av verftet til AS Sobral

(Øivind Lorentzen), Oslo, for
NOK 603.000, drevet av Boe &
Pedersen, Oslo, som Athen.

7.1936 Solgt til Cie des Bateaux a Vapeur
du Nord, Dunkerque, for GBP
43.000, nytt navn Nanceen.

1951 Til Cie de Navigation Europeenne,
Marseille som Massalia

1956 Til Societe Franco-Tunisienne
dArmement, Marseille

8.1965 Tatt under hugging av Cantiere
Navale di le Grazie, Porto Venere,
Italia.

4 ms RIO VERDE LJIZ (1936-50)
3122 brt 4550 tdw 306.7/47.7/23.5 ft
Shelterdecker, 5 luker

M4 Krupp I400bhkl0kn
9.1924 Levert fra Fried Krupp AG Ger-

8.1934 Knoll Shipping Co Ltd (E H

12.1936 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

1940-45 I Nortraships flåte
12.1950 Solgt til PR Robert Bornhofen,

Hamburg, omdøpt Luise

1955 Adara Cia de Navigazione SpA,
Palermo, omdøpt Adara

5.1965 Ankom Triest for opphugging.

5 ms RIO NEGRO (1936-39)
3121 brt 4600 tdw 306.5/47.7J23.5 ft
Shelterdecker, 5 luker

M4 Krupp 1400 bhk 10 kn
1.1925 Levert fra Fried Krupp AG Ger

maniawerft, Kiel (-455) som
Consul Horn til H C Horn,

Flensburg
8 1934 Knoll Shipping Co Ltd, London,

omdøpt Hindhead
11.1936 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

Lorentzen), Oslo, omdøpt Rio
Negro

2.1939 Solgt til Gdynia America Shipping
Lines Ltd, Gdynia for £ 42.000,
omdøpt Morska Wola

1949 Polish Ocean Lines, Gdynia
5.1959 Solgt opphogging i Polen

6 msRIOPARDO (1936-39)
3133 brt 4500 tdw 306.5/47.7/23.5 ft
Shelterdecker, 5 luker

maniawerft, Kiel (-466) til H C

Horn, Flensburg/Hamburg som
Therese Horn

Mundy & Co Ltd), London,
omdøpt Shoreham

Lorentzen), Oslo, omdøpt Rio
Verde

Bornhofen

M4 Krupp I400bhkl0kn
2.1925 Levert fra Fried Krupp AG Ger

maniawerft, Kiel (-462) som

Henry Horn til H C Horn,
Flensburg

3.1934 Knoll Shipping Co Ltd, London,
omdøpt Pine Court

12.1936 Innkjøpt til AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo, omdøpt Rio
Pardo

6.1939 Gdynia America Shipping Lines
Ltd, Gdynia for £ 42.000, omdøpt
Stalowa Wola

1949 Polish Ocean Lines, Gdynia
1954 Dalmor PPD Spz.oo, Gdynia
3.1956 Forliste i uvær 18.3 1956 i pos

44.54N-10.09W, 150 mil NV

Corunna, på reise Izmir-Gdansk.

7msRIOBRANCO LJHY (1936-50)
3210 brt 4520 tdw 306.7/47.7/23.5 ft
Shelterdecker, 5 luker

M4 Krupp, 1400 bhk 10 kn
3.1925 Levert fra Fried Krupp AG Ger

maniawerft, Kiel (-476) som Marie

Horn til H C Horn, Flensburg
1934 Knoll Shipping Co Ltd, London,

omdøpt Boca Raton
12.1936 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

Lorentzen), Oslo, omdøpt Rio
Branco

1940-45 I Nortraships flåte
11.1949 Grunnstøtte 11.11 1949 N end

Mindanao i ballast - flott 22A1.

12.1950 Solgt til PR Wilhelm Bornhofen
(Robert Bornhofen Reederei),

Hamburg, omdøpt Wilhelm
Bornhofen

10.1960 solgt opphogging, ankom La
Spezia21. oktober 1960

2.1959 Adel Abdul-Wahab, Tripoli, nytt
navn Amin

8 ds RIO NOVO (1936-49)
dtULTRAGAZ (1949-54)

MUNDOGAS SUL (1961-63)
2490 brt 4500 tdw, 311.4/47.0/19.4 ft
Shelterdecker, 5 luker

T3 Geo Clark, 303 nhk, 11 knop
Byggekontrakt kjøpt i desember 1936 av AS
Sobral (Øivind Lorentzen), Oslo for GBP
50.000.

1940-45 I Nortraships flåte

2.1937 Levert fra Sir John Priestman & Co,
Sunderland (-299) som Rio Novo.

12.1949 Levert 24. des 1949 fra Bethle
hem Steel Co, Beaumont Tex

ombygget til LPG-tanker, omdøpt
Ultragaz
2490 brt 3670 tdw, 31 syl tanker

1954 Omdøpt Gasbras Sul
9.1961 Omdøpt Mundogas Sul
8.1963 Solgt til Pansupco SA, Panama

Opplagt i Rio de Janeiro desember
1963

1.1967 Solgt til opphugging i Brasil

GASBRAS SUL (1954-61)

9 ms RIO
4100 tdw, 350.9oa/325.0/49.0/20.6 ft
Shelterdecker, 5 luker
2M8 Sulzer. 2880 bhk

Kontrahert 21. april 1939, sjøsatt 27. juni
1941 som Rio, beslaglagt 24. september
1941 av Die Deutsche Kriegsmarine/
Admiral Norwegen.
4.1943 Levert fra Moss Værft & Dokk,

Moss (-82) 6. april 1943
som MRS 25.

7A945 Minesprengt 18, juli 1945 utenfor
Ballstad, Lofoten.

10 ms nybygning
4100 tdw, 350.9oa/325.0/49.0/20.6 ft
Shelterdecker, 5 luker
2M8 Sulzer, 2880 bhk

Kontrahert 21. april 1939, beslaglagt 24.
september 1941 av Die Deutsche
Kriegsmarine/Admiral Norwegen, sjøsatt
21. juni 1943.
7.1944 Levert fra Moss Værft & Dokk,

10.1944 Senket 27. oktober 1944 av

11 ms BOWRIO (1946-53)
NOPAL BRANCO (1953-64)

5185 brt, 7760 tdw, 411.5/60.1/24.9 ft

3 dekk, 5 rom/luker, C- 1 A type
2M6 Nordberg, 4150 bhk 14 kn - 1 prop
12.1942 Levert fra Pennsylvania Shipyards

Inc, Beaumont Tex (-263) som

Cape St Elias til U S War Shipping
Administration, Washington/
Beaumont Tex.

11.1946 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo omdøpt Bowrio,
Nasjonalitetsbevis utstedt i New
York 7. 12 1946.

3 1953 Omdøpt Nopal Branco
2.1964 Solgt til AS Fidalgo & AS Fido

(Birger Torsøe), Kristiansand for
GBP 150.000 med 3 års TC
tilbake, levert 16.4 1964.

1.1967 Universal Shipping Lines Inc,
Manila for GBP 107.000 -levert

3.67 som Dingalan Bay
7.1973 Solgt opphugging, ankom

Kaohsiung 30. juli 1973.

12 ms BOWMONTE LMDE (1947-53)
mt GASBRAS NORTE (1953-61)

MUNDOGAS NORTE (1961-69)
5154 brt, 7950 tdw, 412.3/60.1/24.9 ft

3 dekk, 5 rom/luker, C-l A type
2M6 Nordberg, 4150 bhk 13 kn - 1 prop
7.1944 Levert fra Pennsylvania Shipyards

1.1947 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo, Nasjonalitets
bevis utstedt New York 4.2 1947,

omdøpt Bowmonte

Moss (-85) 15. juli 1944
som MRS 26.

sovjetiske fly i Hopsfjord.

Inc, Beaumont Tex (-301) som

Cape Nun til U S War Shipping
Administration, Washington/
Beaumont Tex
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12.1953 Levert ombygget ved Kieler
Howaltdswrke AG Kiel til LPG

tankskip Gasbras Norte
7472 brt, 5470 tdw 7476 kbm
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9.1961 Omdøpt Mundogas Norte
3.1969 Opplagt Santos 25. mars 1969 som

lagerskip for gass.
7 1969 Mundogas (Storage) Inc, Monrovia
1971 Maskineriet demontert.

13 ds EDVARD GRIEG (1950-51)
dt MUNDOGAS SAO PAULO (1961-69)

7241 brt, 10934 tdw, 441.5/57.1/34.9 ft

Shelterdecker, 5 rom/luker, Liberty-type
T3 Bethlehem-Fairfield, 2500 ihk 11 kn
5.1943 Levert fra Bethlehem-Fairfield

31.5.1943 Overtatt av Den Norske Stat

(Nortraship), London/Oslo i
Baltimore, omdøpt Edvard Grieg

9.1946 Solgt til Andreas Stray, Farsund
2.1950 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

8.1951 Solgt Brilliant Transportation Co
(Socony Vacuum), Panama - lev

3.8.51 Bremen

7 1952 Lev ombygget Kleier Howaldts
werke AG, Kiel til gasstanker
Utragaz Sao Paulo
7468g 7225d 7233 kbm LPG

7.1952 LPG Carriers Inc, Monrovia

8.1961 Innkjøpt av AS Gasskib (Øivind

2.1969 Opplagt Santos 27.2 1969 som
lagerskip

7.1969 Mundogas (Storage) Inc, Monrovia
Avrigget.

l4msBOWBRASIL (1953-55)
BLACK OSPREY (1955-57)

6484 brt, 9016 tdw, 448.4/58.2/32.2 ft
Shelterdecker, 6 luker
M6 Kieler-MAN, 7200 bhk 16.5 kn
2.1953 Levert fra Kieler Howaldtswerke
AG, Kiel (-963) som Bow Brasil til
AS Sobral (Øivind Lorentzen),
Oslo

121955 Omdøpt Black Osprey
8.1957 Solgt til Cie Nationale Belge de

Transports Maritimes SA,
Antwerpen for GBP 1.070.000,
omdøpt Bruxelles

6.1964 KS Olaf Pedersens Rederi AS &

Co, Oslo, omdøpt Sunclipper
6.1966 Sameiet Sunship (do)
9.1968 Omdøpt Sunny Clipper
8.1969 Solgt til Global Delta Inc, Monrovia

for USD 887.500, omdøpt Clipper
3.1971 Drev på land i Haifa Bay 12. mars

1971 etter at ankrene dregget i
storm. Slept til Piraeus, ankom 25.
april 1971 - opplagt

8.1972 Solgt opphugging, slept fra Piraeus
29. august 1972 for Istanbul.

Shipyard Inc, Baltimore (-2139)
som Thomas F Bayard til US War
Shipping Administration, Washing
ton/Baltimore

Lorentzen), Oslo

Lorentzen), Oslo od Mundogas
Sao Paulo JXPN

15 ms BOW CANADA (1953-55)
NOPAL EXPRESS (1955-57)

4499/6613 brt, 6415/9003 tdw,
448.4/58.2/32.2 ft
Shelterdecker, 6 luker
M6 Kieler-MAN, 7200 bhk 16.5 kn
7.1953 Levert fra Kieler

12.1955 Omdøpt Nopal Express
2.1957 Solgt til Cie Nationale Belge de

Transports Maritimes SA, Ant
werpen for GBP 1.0 mill od Liege

6.1964 KS Olaf Pedersens Rederi AS &

Co, Oslo, omdøpt Sunmont
6.1966 Sameiet Sunship (do)
1968 Omdøpt Sunny Lady
7.1969 Global Seas Inc, Monrovia for

USD 887.500, omdøpt First Lady
11.1969 Brannskader 19.11 1969 i Santos

1971 Orion Navigation Corp, Monrovia
omdøpt Avra

1972 Operation Tankers Ltd, Monrovia
1973 Char Hwa Marine Co, Panama

omdøpt Golden Queen
12.1973 Solgt opphugging, ankom

Kaohsiung 7. desember 1973

16 ms NOPAL PROGRESS (1956-74)
7105 brt 9323 tdw, 451.1/59.2/33.0 ft
Shelterdecker, 5 luker/rom

M7 Kiueler-MAN, 6300 bhk 16 knop
7.1956 Levert fra Kieler Howaldtswerke

AG, Kiel (-1045) som Nopal
Progress til AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo

7.1974 Solgt til Chatmar Investment Inc
SA, Panama for USD 1.530.000

omdøpt Punta Atalaya
5.1978 Cylanco SA, Montevideo, omdøpt

Reconquista
1984 Empresa Maritima de Ultramar SA,

Panama, omdøpt Conquistador L
5.1984 Solgt opphugging, ankom

Kaohsiung 20. mai 1984

Howaldtswerke AG, Kiel (-964)
som Bow Canada til AS Sobral

(Øivind Lorentzen), Oslo

Bow Brasil fra 1953 seilte noen år som Black Osprey. Skyfotos

Yl ms NOPAL TRADER (1956-74)
7104 brt 9323 tdw, 451.1/59.2/33.0 ft
Shelterdecker, 5 rom/luker

M7 Kieler-MAN, 6300 bhk 16 knop
11.1956 Levert fra Kieler Howaldtswerke

8.1974 Solgt til KS AS Pretex & Co (H
Krohn-Brekke) , Haugesund for
USD 1.945.000 od Krohn Trader

Opplagt i Haugesund 2.1Hl- 3.78
9.1977 Rederiet konkurs

12.1977 Esther Shipping Co Ltd, Limassol
for USD 500.000,

omdøpt Aghios Leftherios
9.1978 Esther Shipping Co Ltd, Piraeus,

omdøpt Crest Lion
1.1979 Omdøpt Låra
12.1981 Grunnstøtte 4.12 1981 i Strak of

Tiran på reise Aqaba-Suez,
totalforlis.

18 ms H L LORENTZEN (1960-64)
14644 brt, 22210 tdw, 563.6/73.8/43.4 ft

Bulkskip, 6 rom/luker
M8 Kieler-MAN, 7200 bhk I4.5kn
2.1960 Levert fra Kieler Howaldtswerke

7.1964 Solgt til VEB Deutfracht, Rostock
for GBP 955.000, omdøpt Thale

6.1988 Solgt til ukjente kjøpere, reg St
Vincent som Hale

Solgt videre til opphugging,
ankom Alang, India 6.8 1988.

19 ms NOPAL EXPRESS (1960-77)
7525 brt 9950 tdw, 470.2760.5/33.0 ft
Shelterdecker, 5 rom/luker
M7 Kieler-MAN, 7860 bhk 16.5 kn
3.1960 Levert fra Kieler Howaldtswerke

AG, Kiel (-1149) som Nopal
Express til AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo

1.1977 Solgt til Everett Orient Line Inc,

AG, Kiel (-1046) som Nopal
Trader til AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo

AG, Kiel (-1104) som// L
Lorentzen til AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo
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1.1983 China Ocean Shipping Corp,
Canton od Qin Huai

1985 Juangsu Ocean Shipping Co,

2001 Står fremdeles i Lloyds Register

20 ms NOPAL STAR (1961-76)
7552 brt, 9920 tdw, 470.2/60.5/33.0 ft
Shelterdecker, 5 rom/luker
M6 Kieler-MAN, 7550 bhk 16.5 kn
6.1961 Levert fra Kieler Howaldtswerke

AG, Kiel (-1136) som NopalStar
til AS Sobral (Øivind Lorentzen),
Oslo

12.1976 Solgt til Intermar Mundial Arma
dora SA, Piraeus for USD 2.5 mill

omdøpt Talavera
1.1982 Opplagt Ghent 25. januar 1982
6.1984 Solgt opphugging, brutt opplag 4.6

1984 - slept til San Esteban de
Pravia - ankom 14.6 1984

21 mt MUNDOGAS BRASILIA 1961-83
8472 brt, 8600 tdw, 431.1/64.2/334 ft.
LPG-tanker 7739 kbm

M6 FMV-Götaverken 4500 bhk, 15 knop
7.1961 Levert fra Fredriksstads Mek.

5.1979 Solgt til Mundogas Brasilia Ltd

9.1983 Solgt til Eagle Star Shipping Inc,

12.1983 Solgt opphugging, ankom Busan

22 tt MUNDOGAS WEST 1961-67
7298 brt, 5303 tdw, 412.3/60.2/24.9 ft.

LPG-tanker, syl trykktanker
2dt Allis-Chalmers, 4400 ahk, 1 prop
2.1944 Levert fra Pusey Jones Corp,

1946 Warren petroleum Corp (J M Cook
Co), Wilmington Del, omdøpt
Natalie O Warren

1947 Ombygget til LPG-tanker i
Beaumont Texas

9.1961 Innkjøpt av AS Butan (Øivind
Lorentzen), Oslo

Opplagt Vigo 15/1 1967
6.1967 Solgt for GBP 71.000 til opp

hugging i Santander.

23 ms NOPAL VERDE 1962-66
5204 brt 7965 tdw, 411.5/60.1/24.9 ft

3 dekk, 5 rom/luker, C-l A type
2M6 Nordberg, 4150 bhk 13 kn - 1 ser
7.1942 Levert fra Pennsylvania Shipyards

Monrovia for USD 2.525.000,

omdøpt Pateverett

Nanjin, Jiangsu Province

Verksted, Fredrikstad (-369) som
Mundogas Brasilia til AS Gasskib
(Øivind Lorentzen), Oslo

(Øivind Lorentzen), Monrovia

Panama, nytt navn Gas Brasilia.

25.12.1983

Wilmington (-1093) som Cape
Diamond for US War Shipping
Administration, Washington/
Wilmington.

Inc, Beaumont Tex (-257) som

Cape St George til U S War
Shipping Administration,
"Washington/Beaumont Tex

12.1946 Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
omdøpt Ravnanger

3.1962 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo for GBP 200.000

omdøpt Nopal Verde
5.1966 Universal Shipping Lines Inc,

Cebu City for GBP 164.000, levert
i Rotterdam 7.66, omd Subic Bay

8.1973 Solgt til opphugging, ankom
Kaohsiung 9. august 1973

24 mt MUNDOGAS OSLO 1963-66
3645 brt. 3825 tdw. 299.2/48.1/27.7 ft.

LPG-tanker, 6 syl trykktanker
M6 Nordberg (bygget 1944), 2075 bhk
12.1963 Levert fra Drammens Slipp &

Verksted, Drammen (-55) som

Mundogas Oslo til AS Gasskib
(Øivind Lorentzen), Oslo.

10.1966 Kolliderte 22/10 1966 med ds

Sara (3125/23) i Ålands hav, ca 9
n mil NW av Grundkallen. Sank.

Senere hevet/opphugget.

25 ms NOPAL REX 1963-73

451.8/58.1/35.8 ft
5261/7386 brt, 8000/9650 tdw,

Shelterdecker, 4 rom/5 luker 430.1/56.7/32.5 ft

M6 Eriksberg-B&W, 7500 bhk 16,5 kn Shelterdecker, 5 rom/luker
7.1963 Levert fra Eriksberg Mek Verk- M8 Götaverken, 5000 bhk 15 knop7.1963 Levert fra Eriksberg Mek Verk

stads AB, Göteborg (-569) som
Earlville til Skibs-AS Siljestad (A
F Klaveness & Co AS), Oslo

11.1963 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo for GBP 950.000,

levert 30. 12 1963 og omdøpt
Nopal Rex

5.1973 Solgt til North & South Atlantic SS
Co Inc, Piraeus for USD 2.580.000

inkl TC 5 år tilbake, omdøpt Nopal
Alkimos

4.1975 Limnos Shipping Co, Piraeus,
omdøpt Nopal Neva

3.1977 Omdøpt Neva
6.1979 Omdøpt Elen
11.1979 Hayder H Amodey, Dammam

omdøpt Al Shehabia
1985 Omdøpt Voyager I
12.1985 Ankom Gadani Beach, Pakistan

for opphugging 27.12 1985.

26 mt MUNDOGAS CARIBE 1965-73
1495 brt. 1795 tdw. 237.5/35.3/18.7 ft

LPG-tanker, 3 trykktanker

2M12 Caterpillar 1600 bhk, 11 knop
8.1965 Levert fra Drammens Slip & Verk-

8/1973 Solgt til Caribgas Inc., Panama
omd. Caribgas

1974 Omdøpt Caribgas X
1985 Ontario Ltd, Panama, omdøpt

Ontario 447870

1998 rederi/flagg in blanco (Lloyds
Register)

sted, Drammen (-58) som

Mundogas Caribe til AS Gasskib
(Øivind Lorentzen), Oslo.

27 ms NOPAL SKY (1965-68)
AS Sobral (Øivind Lorentzen), Oslo.
4847 brt, 7250 tdw, 433.4/56.6/23.5 ft
Sheltrerdecker, 5 rom/luker
M8 Uddevalla-Götaverken 7500 bhk 17.5
2012.1953 Levert fra Uddevallavarvet AB,

11.1965 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo for GBP

500.000, levert 12.1965, omdøpt
Nopal Sky

7.1968 Solgt til Johs Presthus Rederi,
Bergen for USD 1.075.000, levert
10.1968 omdøpt Thordis Presthus

1.1970 Brann/eksplosjon 18. 1 1970 i pos
33.06N-76.50Wpå reise Baltimore-
La Guaira med stykkgods. 2 om
kom. Slept inn til Hampton Roads
28.1, erklært konstruktivt totalforlis,
slettet 20.3.1970.

2.1970 Solgt Recuperaciones Submarinas
SA, Santander ankom Santander
29.4 1970.

4199/6339 brt 7370/9200 tdw,
28 ms NOPAL SUN (1966-76)

11.1957 Levert fra Oskarshamns Varv AB,
Oskarshamn (-342) som Martin

Thore til Rederi-AB Virginia (O M
Thore), Jonstorp

12.1965 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo for GBP 500.000,

overtatt 4.66 omd Nopal Sun
3.1976 Solgt til Tamar Maritime Corp,

Famagusta for USD 2.070.000 od
Christos K

198.. Dicoshri Cia Naviera SA, Singapore
2.1984 Sprang lekk 27.2 1984ipos44.l6N

63.40W off USEC på reise Boston-
Bombay med skrapjern. Arr Halifax
under slep 3. mars 1984 - reparert,
avgikk 27.3 84

5. 1984 Solgt til opphugging, ankom
Karachi 12. juni 1984

29 mt SOUTHMAN (1966)
11436 brt, 16212 tdw, 542.0/68.5/37.0 ft

M8 MAN 6500 bhk, 13.5 knop
6.1954 Levert fra Nordseewerke Emden

GmbH, Emden (-256) som Milena

til Skips-AS Skytteren (Yngvar
Hvistendahl), Tønsberg.

9.1957 Solgt til Rederi-AS Norseman,
Rederi AS Norse King & Skips-AS
Don (Odd Godager & Co), Oslo
for NOK 18.6 mill, inkl TC til

6.1959, levert 11.1957 og omdøpt
Norseman.

12.1965 Brann i maskinrommet 15.12

1965 i Guayanilla, Puerto Rico,
innkommet fra Curacao med nafta,

slept breennende ut av havnen og

Uddevalla (-114) som Hjördis
Thorden til Uddevalla Rederi-AB

(Gustaf B Thorden), Uddevalla
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1.1966 Innkjøpt av Øivind Lorentzen,
Oslo fra assurandørene for 1.7 mill

kroner i skadet stand, gitt navnet
Southman.

3.1966 Solgt videre til spanske huggere for
2,35 millioner kroner, slept fra San
Juan 5.3 og ankom Bilbao 3.4.1966.
Benyttet først som kornlaget og
senere hugget.

30 ms AMASONE (-)
29248 brt, 51005 tdw, 700.0/96.2/53.4 ft

Bulkskip, 8 rom/luker
M6 H&W-B&W 13800 bhk

Kontrahert 1.1965 av AS Sobral (Øivind

Lorentzen), Oslo, sjøsatt 11.5.1967 som
Amasone. Solgt kort etter til AS Thor Dahl,
Sandefjord.
7.1967 Levert fra Furness Shipbuilding Co

Ltd, Haverton Hills on Tees (-526)
som Thorsdrake til Thor Dahls

Hvalfangerselskab AS (AS Thor
Dahl), Sandefjord.

2.1975 Solgt til Leitch Transport Ltd,
Toronto for USD 12.0 mill,

omdøpt Cape Breton Highlander.
1976 Fort Weller Dry Docks Ltd, Port

Weller

1979 Upper Lakes Shipping Ltd, St
Catherines NB

1979 Ombygget ved St John Ship
building & Dry Dock Co Ltd, St
John NB til selv-losser, omdøpt
Canadian Highlander

1983 Marbulk Carriers Inc (Leitch

Transport Ltd), Vanuata, omdøpt
Citadel HUI

1987 Upper Lakes Shipping Ltd (Leitch
Transport Ltd), Vanuata

4.1994 Solgt til opphugging i India,
ankom Alang 3.5 1994.

31 ms NOPAL LUNA (1967-77)
4218/6540 brt, 7300/9300 tdw,
428.7J58.1/32.0ft
Shelterdecker, 4 rom, maskin akter

M6 Götaverken, 5000 bhk 15 knop
10.1962 Levert fra Öresundsvarvet AB,
Landskrona (-167) som Havdhem til
PR Robert Myrsten, Slite
3.1967 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind

Lorentzen), Oslo for GBP 605.000,

overtatt i Antwerpen i 5.67, omdøpt
Nopal Luna

2.1977 Solgt til Olita Cia Naviera SA,
Piraeus for USD 2.815.000 inclTC
9 mnd back

1979 Omdøpt Åkra Rion
12.1982 Opplagt Chalkis 31.12.1982,

maskinrommet vannfylt 10.1984
8.1985 Solgt opphugging, ankom Aliaga

20.8 1985

32 ms NOPAL TELLUS (1967-77)
420676516 brt 7370/9300 tdw,
428.7/58.132.0 ft

satt på grunn. Slukket, slept til
San Juan, kondemnert.

Shelterdecker, 4 rom, maskin akter
M6 Götaverken, 5000 bhk 15 kn
12.1962 Levert fra Öresundsvarvet AB

Landskrona (-186) som Sternö til A
K Fernströms Rederier AB,
Karlshamn

3.1967 Innkjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo for GBP 605.000,

overtatt i Bremen i 5.67, omdøpt
Nopal Tellus

5.1977 Solgt til Dianeira Cia Naviera SA,
Piraeus for USD 2.815.000 inclTC
back

1979 Omdøpt Åkra Tenaron
3.1982 Opplagt Astakos 15.3 1982 til

opphugging
4.1985 Solgt opphugging, avgikk Astakos

31.3 for India, ankom Calicut 21.4
1985.

33 mt MUNDOGAS BERMUDA (67-75)
6088 brt, 7100 tdw, 381.6/57.6/35.5 ft
LPG-tanker
M5 MAN 5500 bhk
10.1967 Levert fra AG Weser, Werk See

beck, Bremerhaven 1-926) som

Mundogas Bermuda til AS Gasskib
(Øivind Lorentzen), Oslo

8.1975 Eksplosjon i maskinen 23.8 1975
under lossing i Cartagena,
Columbia, brannskadet i over

bygningen. Kondemnert, overtatt av
Skibsassuranceforeningen Unitas
Gjensidig, Oslo

12.1975 Vraket kjøpt av AS Laboremus
(Einar Bakkevig), Oslo i skadet
stand for USD 1.450.000, omdøpt
Eirik Raude.

3.1977 Levert etter reparasjon ved
Kristiansands Mek Verksted:

6121 brt, 6903 tdw
4.1984 Eirik Raude Inc (IS Mascot Bakke

vig LPG Transport), Oslo/Monrovia
1.1986 Centro Leasing SpA (Cia de Naviera

Cossira SpA), Mestre, omdøpt Silver
Star

19.. Stargas SpA, Valletta
12.1992 Disko Shipinvest II Ltd (Medistar

Shipping SA), Valletta, omdøpt
Atlantic Star

Gasstankeren Mundogas Atlantic levertfra Moss Værfi & Dokk i 1969. M Cassar

12.1996 Nohagas Shipping SA, Panama,
omdøpt Nohagas

1997 Nytt navn Alphagas
Eksisterer fremdeles

34 mt MUNDOGAS RIO (1967-79)
13224 brt, 15285 tdw, 533.3/73.9/44.8 ft
LPG-tanker
M6 MHV-Sulzer 13800 bhk
10.1967 Levert fra Moss Værft & Dokk,

Moss (-155) som Mundogas Rio til
AS Gasskib (Øivind Lorentzen),
Oslo.

6.1979 Solgt til Mundogas Rio Ltd,
Monrovia, management hos Øivind
Lorentzen, Oslo

5.1988 Angrepet og satt i brann 26.5 1988
av iranske kanonbåter på vei ut fra
Jubail, slept inn til Fujairah to dager
senere, skadet ved eksplosjon 30.5
med utslipp av store mengder
ammoniakk. Kondemnert

7.1988 Vraket kjøpt av Arbross Ltd, Hong
Kong.

11.1989 Ferdig reparert som Hudson River,
registrert på Hudson River Inc,
Monrovia

4.1995 Naftomar Shipping & Trading Co
SA, (Naftomar Shipping & Trading
Co Ltd), Panama for USD 8 mill,

omdøpt Gaz Hudson
Fremdeles i fart.

35 mt MUNDOGAS ATLANTIC (69-79)
6803 brt, 8645 tdw, 403.2/60.9/32.4 ft
LPG-tanker

M6 Nyland-B&W, 7200 bhk 16 knop
3.1969 Levert fra Moss Værft & Dokk,

9.1979 Solgt til Mundogas Atlantic Ltd,
Monrovia, management hos
Øivind Lorentzen, Oslo

3.1983 Solgt til Astra Cia Argentina de
Petroleo SA, Buenos Aires for USD

4.5 mill, omdøpt Astra TV.

Moss (-164) som Mundogas
Atlantic til AS Gasskib (Øivind

Lorentzen), Oslo. Skroget var
bygget ved Framnæs Mek
Verksted, Sandefjord (-175)
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1997 Krafor International SA, Panama

5.2001 Ankom Chittagong 27.5 2001 for
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36 ms NOPAL VEGA (1969-78)
9915 brt, 13145 tdw, 515.5/64.2/36.9 ft
Shelterdecker, 5 rom/luker
M6B&W, 7500bhkl5kn
8.1958 Levert fra Kieler Howaldtswerke AG ,

Kiel (-1060) som Høegh Drake til
Skibs-AS Arizona (Leif Høegh & Co
AS), Oslo

3.1969 Innkjøpt av KS Øivind Lorentzen &
Co, Oslo, for USD 1.950.000, over

tatt 3.5.1969 omdøpt NopalVega
Omdøpt 5.5.69 Concordia Vega

12.1969 Omdøpt 16.12.69 NopalVega
11.1978 Solgt til Claymore Shipping Co,

Singapore, omd Eastern Hunter
1.1983 Skadet ved flyangrep under krigen

mellom Iran og Irak, opplagt i
Bandar Abbas

12.1985 Solgt til opphugging i Pakistan,
ankom Gadani Beach 15.12 1985.

37 ms NOPAL ARGUS (1970-77)
7626/11334 brt 12300/16750 tdw,
556.5/71.7/39.8 ft
Shelterdecker, 6 rom/luker

M8 Bryansk-B&W 12000 bhk 18 knop
Kontrahert av russisk rederi, men kjøpt av
Øivind Lorentzen i mai 1970.

9.1970 Levert fra Nosensho Shipyard,
Nikolayev (-207) som NopalArgus
til AS Sobral (0 Lorentzen), Oslo
Først drevet i tørrlastfart, til

ombygging i 6.1972
10.1973 Levert ombygget til ro/ro bilskip

ved INMA, La Spezia
7340 brt, 6015 tdw, 2850 biler

5.1974 Registrert på KS Benargus AS & Co,
Oslo

2.1977 Solgt til Shipcar Corp, Monrovia incl
6 yrs BB TC tilbake

1983 Omdøpt Argus Carrier
8.1987 Opplagt River Fal 14.8 1987 inntil

salg til opphugging.
1988 Miller Finance Inc, Monrovia/St

Vincent , omdøpt Argus
2.1988 Solgt opphugging ankom Kaohsiung

25. mars 1988 fra Falmouth

19903 brt, 553.7/80.8/37.2 ft
38 ms SEA VENTURE (1971-75)

4M10 Fiat, 18000 bhk - 2 prop
5.1971 Levert fra Rheinstahl Nordseewerke

GmbH, Emden (-412) som Sea
Venture til KS Sea Venture AS & Co

(Norwegian Cruiseships AS), Oslo,
et 50/50-sameie mellom Øivind

Lorentzen og Fearnley & Eger.
11.1972 Sameiet oppløst, eierselskapet

overtatt av Lorentzen

4.1975 Solgt til P&O Steam Navigation Co,
London, omdøpt Pacific Princess.
Fremdeles i fart

opphugging.

39 ms ISLAND VENTURE (1972-72)
19906 brt, 553.7/80.8/37.2 ft

4M10 Fiat, 18000 bhk - 2 prop
1.1972 Levert fra Rheinstahl Nordseewerke

GmbH, Emden (-414) som Island
Venture til KS Cruise Venture AS &

Co (Norwegian Cruiseships AS) ,
Oslo, et 50/50-sameie mellom

Øivind Lorentzen og Fearnley &
Eger.

11.1972 Sameiet oppløst, eierselskapet
overtatt av Fearnley & Eger

11.1 972 Omdøpt Island Princess
7.1974 Island Princess AS (Fearnley &

Eger), Oslo
12.1974 Solgt til Abbey National March

Leasing (I) Ltd (P&O Lines Ltd),
London

9.2001 Gerry Herrod, London for USD 15
millioner, omdøpt Platinum.

1999 Ringcroft Investment Inc, Panama,
omdøpt Hyundai Pungak

40 ts SEPT ISLES (1972-73)
21053 brt 31000 tdw, 661.6/87.4/34.1 ft

Malmskip
2dt Richardsons Westgarth, 13750 ahk- 1 pr
12.1955 Levert fra Furness Shipbuilding Co

(Skaarup Shipping Corp), Monrovia
1971 Cosmopolitan Tankers Inc,

9.1972 Innkjøpt av Øivind Lorentzen, Oslo
for USD 600.000 med tanke på
ombygging til boreskip

4.1973 Solgt videre til Netherlands Offshore
Co BV, Rotterdam for USD
1.450.000. Ankom Rotterdam under

slep 2.6.1973 for å bygges om til
kranskip

1974 Levert ombygget kranskip Blue
Whale til Panama Europé Offshore
Shipping Co Inc, Panama, 16379 brt

1979 Solgt til Oceanic Contractors Inc,
Panama, omdøpt Tolteca

1981 Construcciones Maritimos
Mexicanos SA de CV, Panama

1986 Omdøpt Ciudad del Carmen, reg
Mexico

1993 Constructora y Arrendadora SA.
de CV, Mexico

1995 Petroleos Mexicano S.A., Mexico

1996 Constructora y Arrendadora SA.

41 ms NOPAL VERDE (1973-87)
10416 brt, 531.5/75.5/31.9 ft
Shelterdecker

M6 Cegielski-Sulzer, 17400 bhk
12.1972 Levert fra Stocznia Gdanska,

5.1973 Innkjøpt av Benverde 73 Inc
(Øivind Lorentzen), Oslo/Monrovia

Ltd, Haverton Hills (-471) som Sept
Isles til Iron Ore Transport Co Ltd

Monrovia

Opplagt i La Spezia 9.7 1971

de CV, Mexico
Eksisterer fremdeles.

Gdansk (B444/06) som Joana til
Cia de Navegacao Maritima
Netumar, Manaos

1975 Levert ombygget ved Victor Lenac
Yard, Rijeka til bilskip:
14202 brt 10567 tdw, 625.4/89.2/
39.7 ft 4d MA 3900 biler

3.1975 registrert på KS Benargus AS &
Co (Øivind Lorentzen), Oslo

1.1983 Solgt til Brancaster Shipping Inc,
Monrovia

4.1984 Omdøpt Nosac Verde
9.1987 Solgt opphugging, ankom

42 ms NOPAL BRANCO (1973-87)
10192 brt, 531.5/75.5/31.9 ft
Shelterdecker

M6 Cegielski-Sulzer 17400 bhk 19.5 kn
5.1971 Levert fra Stocznia Gdanska,

5.1973 Innkjøpt av Norship 73 Inc
(Øivind Lorentzen), Oslo/Monro
via for USD 15.0 mill en bloc med

Joana, omdøpt Nopal Branco
1975 Levert omb ved Victor Lenac Yard,

Rijeka til bilskip:
14301 g 10567d 625.4/89.2/39.7 ft

9.1975 Registrert på PR Nopal Branco
(Bedriftskonsulenter AS), Oslo

8.1980 KS Benargus AS & Co, Oslo
12.1982 Solgt til Brancaster Shipping Inc,

Monrovia med T/C tilbake

3.1984 Omdøpt Nosac Branco
9.1987 Solgt opphugging, ankom

43 ms KUNGSHOLM (1975-78)
26678 brt 5145 tdw 660.1/87.1/26.8 ft

Passasjerskip
2M9 Götaverken 25200 bhk 21 knop
3.1966 Levert av John Brown & Co

9.1975 Innkjøpt av Flagship Cruises Ltd,
New York, reg Monrovia, for USD
15.5 mill

9.1978 Solgt Finance for Shipping Ltd
(P&O Lines Ltd,), London, nytt
navn Sea Princess

199.. Omdøpt Victoria
Fremdeles i fart.

44 ms NOPAL SEL (1976-87)
7494 brt, 10379 tdw, 615.2/75.3/20.9 ft

Bilskip, 3310 biler
M8 Schelde-Sulzer 13200 bhk 18 knop
6.1976 Levert fra MV Scheepswerf P Smit

1.1984 Omdøpt Nosac Sel
7.1984 Til Benargus Shipping Inc,

Monrovua

for USD 15.0 mill en bloc med

Amalia, omdøpt Nopal Verde

Kaohsiung 13. september 1987

Gdansk (B-444/03) som Amalia til

Cia Navegacao Maritima Netumar,
Manaos

Kaohsiung 12. september 1987

(Clydebank) Ltd, Glasgow (-728)
som Kungsholm til AB Svenska
Amerika Linien, Göteborg

jr, Rotterdam (-671) som Nopal Sel
til KS Benargus AS & Co (Øivind
Lorentzen), Oslo.
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5.1985 Ocean Car Carriers Ltd (Oslo Ship
Management AS), Oslo/Panama,
på BB TC til NOSAC

SKIPET NR. 4 - 2001

9.1988 Omdøpt Ocean Sel
2.1995 TilSeaTransitKS, Monrvia,

omdøpt Sea Transit
12.1995 Overtatt av Wilhelmsen Lines AS

for USD 3.6 million

4.1996 Solgt til opphugging i India for USD
1.7 million, satt på land i Alang 9.
april 1996.

45 mt NOPAL NORTE (1982-87)
5684 brt, 7850 tdw, 115.08/18.52/11.75m
LPG-tanker 6568 kbm
M 8 MaK 3550 bhk
2.1982 Levert fra Aukra Bruk AS, Aukra

(-74) som NopalNorte til KS AS
Scangas (Øivind Lorentzen AS),
Oslo.

4.1984 Overtatt av AS Li-Ship 111, drevet av
Oslo Ship Management AS

1.1985 Solgt til KS AS Nopal Norte (Øivind
Lorentzen Shipping AS), Oslo

1.1986 Utflagget til Nopal Norte Shipping
Inc, ??

7.1987 Solgt til AS Laboremus, oslo for
USD 10.5 mill, omdøpt Sigurd
Jorsalfar

3.1988 KS AS Nopal Norte (AS
Laboremus), Oslo/NIS, omdøpt
Norgas Mariner

12.1997 George Gibson & Co Ltd, Edinburg
(Belships Management AS), Oslo/
NIS, omdøpt Yarrow

8.1998 reg Georgetown Cayman Islands
Fremdeles i fart

46 mt NOPAL TELLUS (1982-83)
13134 brt, 14640 tdw, 166.15/22.60/14.00m
LPG-tanker 18282 cbm
M 6 MAN 9700 bhk
8.1968 Levert fra Howaldtswerke-Deutsche

Werft AG, Kiel (-1191) som Roland

til Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg.
7.1974 Solgt til Tanker Trading Inc,

Monrovia, for USD 15.5 mill, levert

2.1975 omdøpt Trina Midtina
12.1977 Reg Piraeus, omdøpt Katrisa
1.1982 Innkjøpt av Nopal Tellus Inc (Øivind

1.1983 Solgt til Sociedad Naviera Ultragas
Ltda, Santiago/Valparaiso, for
USD 5.5 mill, omdøpt Andesgas
@@@

47 ms NOSAC EXPRESS (1985-87)
48357 brt 21900 tdw, 195.30/32.00/1 1.05m

Bilskip, 5500 biler
M6 Hyundai-B&W, 19250 bhk
3.1985 Levert fra Daewoo Shipbuilding &

Heavy Machinery Ltd, Okpo (-4402)
som Nosac Express til KS Benargus
AS & Co (Øivind Lorentzen

Shipping AS), Oslo

Lorentzen AS, Oslo/Monrovia, for
USD 6.1 million,

omdøpt Nopal Tellus

Før og etter - detpolskbygde linjeskipet Amalia ble i 1973 til Nopal Branco og to år senere bygget
om til bilskip. Waterweg Fotos

6.1987 Reg Panama Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg/NIS,
7.1987 Rederiet overtatt av Den Norske omdøpt Trianon

10.1989 Den Norske Amerikalinje AS, Oslo/ Lysaker/Tønsberg

12.1989 KS Nosac Express (do) Tønsberg, bb te tilbake til
1.1992 KS Benargus ASD & Co (do) Wilhelmsen Lines.
7.1996 KS Benargus AS & Co (Wilhelmsen Fremdeles i fart

11.1997 WLShipowning KS, Oslo/ 49782 brt 17023 tdw, 190.00/32.20/9.12m

9.1998 Wilhelmsen Lines Shipowning AS, M6 Mitsui-B&W, 12228 bhk

48 ms NOSAC STAR (1987) Shipping AS, Oslo), Panama
49792 brt 15536 tdw, 190.00/32.20/9. 12m 7.1987 Overtatt av Den Norske Amerika-

Bilskip 5936 biler linje AS, Oslo, reg Panama
M6 Mitsui-B&W, 12228 bhk 2.1994 KS Benargus AS & Co (do), Oslo
4.1987 Levert fra Tsuneishi Zosen KK, 8.1996 Selskapet overtatt av Wilh
Numakuma (-588) som Nosac Star Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg/NIS,
til Tsusac Inc (Øivind Lorentzen omdøpt Tricolor
Shipping AS, Oslo), Panama 11.1997 WLShipowning KS, Oslo/Tønsberg
7.1987 Overtatt av Den Norske Amerika- 9.1998 Wilhelmsen Lines Shipowning AS,

linje AS, Oslo, reg Panama

Co), Oslo/NIS Tønsberg, bb rc rilbake ril
10.1994 KS Benargus AS & Co, Oslo Wilhelmsen Lines.

11.1990 KS Nosac Srar (KS Benargus AS & 12.1998 Acrinor Car Carrier I AS, Oslo/

9.1996 Selskaper overrarr av Wilh Fremdeles i farr

Amerikalinje AS, Oslo. 9.1998 Wilhelmsen Lines Shipowning AS,

NIS 12.1998 Acrinor Car Carrier I AS, Oslo/

Lines AS), Oslo/Tønsberg, omdøpr
Tagus 49 ms NOSAC SUN (1987)

Tønsberg/NIS Bilskip 5936 biler

Lysaker/Tønsberg 6.1987 Leverr fra Tsuneishi Zosen KK,
Fremdeles i flåren. Numakuma (-589) som Nosac Sun

ril Alsac Inc (Øivind Lorenrzen

Lysaker/Tønsberg
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Götaverken var i 50 år en av de aller største leverandørene til den norske handelsflåten, både av skip og motorer. Haugesundsbåten Emma Bakke
fla 1962 er en vakker representant. Airfoto ofMalacca

Protorypene i krig og fred Kortversjon av en lang historie Ett slikt lykkelig utbrudd skjedde natten
/->••*. \r i r mellom 23. oe 24. januar 1941. På etter-
GotaVerkens DM.680/ 1500 VG-6 Med press som tyskerne behersket, måtte .., ,\* , >'r ~ .nj li i ° i •• min middagen den lo. brøt rem mørklagte, gra-
Prototypen ble altså levert i januar 1939 norske rederier beordre noen seilende skip . 5 , •„, • . , , .*% '*,r malte og relativt hurtiggaende skip oppla
ombord i Gotaverkens nybygg, Dtcto og nesten ferdige nyDygg i Sverige hjem til . Broforden lkt nord for ben
(9.470 tdw., E. B. Aaby, Oslo). Min gode «de n e nerrer» utpå vårparten 1940. Da fTL " , f° [°r ", , n°r ,°r . yen1 »x x 1 • . 1 1 lj . ff Lysekil, og seg utover 1 halv-mørke, is og
lærer pa Maskinistaspirantskolen, Hartvig den lovlige norske regjering hadde dradd i Lull., A\  -w ,c. j c r-ruLjjL ö b> b snøbyger. Halvlastet med krigsviktig mate-
Strand, Sem utenfor Tønsberg, hadde hatt eksil fra Tromsø til London, 7.juni 1940, • „ <Vf ~ » , . c , &, Ti • • rei • j ; nell dundret de giennom Skagerak. Las
byggetilsyn som maskinsjef. Skipet var den ble Administrasjonsrådet opprettet i Oslo. , 1r 1 1 a. ~ 1 c• 1 _ • 1 i i„. 111 •i, 1  > rr ten var lovlig eksport-varer Ira nøytrale Sve
tidens typiske shelterdekker av midtskips- Det skulle lede siviladministrasjonen un-  ,  • . r J -, ,A Ä 1 -1 / 1 o 1 , > rige, låstet inn 1 Gøteborg lør skipene gikk
typen. Med ca. 14 knop pa last var typen der okkupasjonen så lenge som mulig. I .?« R , «, &,• » V & °1 1 i- 10 j  11 r ' b ° til bronorden som lagerskip ca. en ma
vel anvendelig bade 1 trampmarked og sup- M förståelse med Nortraship i London ble ,• , • T ~ &• • „ .\  r v  j  \r ] v j r ned tidligere. 1 avtalte posisioner møttes de
plenng for linjerederier. GotaVerken bygde noen mindre, men viktige båter for fiske u? f v ia- i v 11 r 1 r b av enheter Ira Royal Air rorce og Royal
ganske mange som dannet grunnlaget for og sivil kystfart, tatt hjem til Norge i mai/ KT Q -AA A- 'U \ A„. .1 • • j r «. r • 1  m 11 & } > & Navy. Sammen greidde de a hamle opp med
etterkrigstidens første linjeskip. Noen ble j Uni 1940. I Administrasjonsrådets funk- „ / fl rfl , - n ,1 1 1 • « • ; ; tyske ny Ira llyplassen Danmark og JN orge.
sjøsatt som skrog under krigen og gjemt sj onstid så norske London-myndigheter ' . ? ™ & &

bort" sammen med andre delvis ferdige Rådet som et fordelaktig alternativ mot to- Med uJ evne mellomrom ankom så alle

norske skip fra øvrige svenske verft i på- ta] tysk styring av hjemlige forvaltnings- dl Kirkwall og Scapa Flow på Orknøyene;
vente av fredeligere tider. saker 25 sept 1940 tvangsoppløste dåtidens største base for Royal Navys Home

Da Norge og Danmark ble overfalt, og ReichskommissarJosefTerboven Adminis- Fleet °S mye mer

kom med 12. Verdenskrig, ). april I J4O, la trasjonsrådet og innsatte kommissariske Uten ågå inn på detaljene, må det vel i
Dtcto på nytt ved GotaVerken til et noe for- statsråder for resten av krigen. sannhetens navn sies at flaksen, svenske

sinket 1-ars garantiettersyn. Dtcto var ikke yed smidighet med tonnasje som allike- myndigheters forsiktige passivitet og tysker

alene om å bli fanget 1 nøytrale Sverige. yej nadde betydning for tysk krigs- nes uoppmerksomhet var på rømlingenes

42 norske skip la 1 svenske havner. Ikke alle innsats, regnet man med å "berge" flere ver- side. Tyskerne var mest opptatt med slag

ble der heie krigen. difulle skip ved enten styrt opplag i Sverige skipene Scharnhorst og Gneisenau ved Ska-

ller ut derfrå og over i alliert tjeneste "når gen i tåke og is før deres gjennomfart i
nettene ble lange". Skagerak underveis til Nord-Norge!
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Ingen av deiene var slik ved neste utbrudd,
siste natten i mars 1942. Norsk/britisk syn
var at skipene i Sverige også var statsskip
med Nortraship som juridisk rederi. Det
samme mente svenske myndigheter. Der
med kunne Sverige som nøytral nasjon in
tet gjøre overfor tyske krav om "skipenes
Heraus!" Tyskerne ante at et nytt utbrudd
kunne komme. De hadde ikke glemt for
rige utbruddet, rett for nesa på dem. Men
derom sa de intet da presset ble øket mot
Sverige med trusler om voldelig stans av
"Leidetrafikken" til og fra Gøteborg med
livsviktige varer for landet. Dessuten å senke
svenske skip i åpent hav på tross av nøytra
liteten. Stilt overfor slike alvorlige trusler
måtte Sverige foreta seg noe.

Sverige bela omstridte norske båter med
såkalt Kvarstad. I klartekst betydde det at
de måtte ligge til hele problemkomplekset
ble ferdigbehandlet i rettsapparatet. Det
ville ta sin tid. Britisk/norske interesser tok

ut stevning. Første runde gikk til tyskerne.
Saken ble anket videre til Hovretten. Også
den runden gikk i tysk favør. Høgsta Dom
stolen mottok anken umiddelbart.

Tiden gikk - og den meget kalde vinte
ren det året også. Etter denne langvarige
tautrekking om råderetten over fartøyene,
med endelig dom i Høgsta Domstolen 17.
mars 1942, seiret britisk/norsk syn. Skipene
ble frigitt fra Kvarstad og kunne seile med
sin lovlige last til alliert havn.

Norske London-myndigheter mente ski
pene fortsatt skulle ligge til oppmerksom
heten avtok og nettene på nytt ble lange
og mørke".

Men britene presset på. Deres skips- og
materiellsituasjon var prekær. USA var så
vidt kommet med i krigen og hadde nok
med sitt. I den situasjonen hadde vel ikke
Sverige annet valg enn å etterkomme brite
nes krav om å la båtene få seile så snart de

var sjøklare. Som ved forrige ut-brudd, var
sjefen Captain George Binney Nå også med
diplomatisk status, noe han benyttet for alt
hva den var verdt.

De siste dagene av mars er alt klart med
britiske flaggkapteiner og mannskapsstatus
som militært personell. Hele operasjonen
ledes av George Binney som britisk Naval
Captain (Kommandørkaptein). Arrange
mentet er for at mannskapene skal behand
les som vanlige krigsfanger hvis de faller i
nazi-tyskernes klør, samt unngå aksjoner
mot nordmenns familier i Norge.

Natt til 1. april 1942 er det meldt tåke. Ti
skip förlåter Göteborgs ytre havn utover
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kvelden, gråmalte og mørklagte - de også.
Men denne gang er ikke svenskene så "still
tiende tilskuere" som forrige gang. Kvar
stad-båtene har ikke blitt tillått å gå til en
passende fjord i Bohusläns ytre skjærgard
som "lager-skip" mens de juridiske slag på
går. Kun til Göteborgs ytre havn. For an
ledningen er Marinens eskorterende far
tøyer beordret til full lanterneføring! Like
ledes at Kvarstad-båtene skal nektes å an

kre "på svenskt vatten". Hvis de ankrer, skal
de med tvang føres tilbake til Göteborg og
interneres.

Tåken kommer 3 timer senere enn vars

let. De svenske marinefartøyene med sine
tente lanterner, følger båtene helt til terri
torialgrensen. Denne gang er tyskerne godt
informert, fra egne spioner og tyskvennlige
krefter i den svenske marinestaben. Begge
deler var det for mange av. Dessverre, men
sant.

Mange er også tyskernes ressurser for å
hindre utbruddet. Så utenfor grensen lig
ger tyske marineenheter og bare venter på
rett angrepsposisjon mens de følger sven
skenes lanterner "på svenskt vatten". Kvar
stad-båtene velger noe forskjellige "ut
smettsteder" og sprer seg for bl.a. å splitte
de svenske eskorte-fartøyene.

For at ikke skip og last skal falle i tysker
nes hender, er alle skip utstyrt med under
vannseksplosiver og store, ekstra bunn
ventiler. Begge typer foranstaltninger kan
fjernutløses. Med skip og fly angriper tys
kerne rett etteråt båtene er i internasjonalt
farvann og noe lenger ute i Skagerak. Et
terhvert som skipsledelsene forstår at slaget
er tapt, går besetningene i båtene, ventilene
blir åpnet og ladningene utløst. Fem båter
senkes slik. En må senkes av britiske mari

nefartøyer etter angrep av tyske torpedofly.
To blir tvunget tilbake til Göteborg. Bare
to kommer vel frem til britisk havn.

Den ene er helt nye M/T B P Newton,
Tschudi & Eitzen, Oslo, 16.000 tdw.,
Kockums Mek., Malmö, 1940, med bare

50 driftstimer på motoren, Kockum-MAN
4.500 IHK. Oljelast har heller ikke vært
ombord. Med betydelig større belastning
enn et så nytt maskineri skal tåle, og sin
krigsviktige last, pløyer båten med over 15
knops fart gjennom tåke-dottene, utenom
minebeltene. Dyktig manøvrering og stor
fart forhindrer alvorlige skader av Luftwaffes
fly ved flere anledninger før RAF og Royal
Navy møter skuta. Kveldsmørket med kraf
tig regnvær gjør også sitt.

Den andre er lille, unnselige M/T Lind,
O.J. Odfjell, Bergen, 600 tdw., bygd hos
de Groot, Slikkerveer i Holland 1938. Med

sin lille 8-cyl. DEUTZ og beskjedne marsj
fart på 8 knop (!), "tusler" den egne veier.
"Snekkefarten" og mindre enn 10 fots dypt
gående, er båtens beste forbundsvant.
Ombord er en walisisk flaggkaptein, J. R.
Nicol. Som mangeårig kaptein i Ellermans
Wilson Line mellom England/Norge/Sve
rige, kjenner han Skagerak og Nordsjøen
som sin egen bukselomme. Inngående
kunnskap om dybder, strøm, vind, bølger
ogvirkninger, samt et meget skarpt syn, gjør
ham til den perfekte kjentmann. Flere gån
ger redder denne kombinasjonen, og godt
samarbeid med kaptein H. A. Trovik, bå
ten fra miner, flyangrep og vaktbåter; der
den seiv også virker som en "grå, langsom
tåkedott", på helt andre kurser og farvanns
posisjoner enn øvrige, større skip må velge.

Hvor ble det av Dicto midt oppe i alt dette?
Captain Binney valgte Dicto som Com

modoreship for operasjonen med det me
getsigende kodenavn "Performance". Grun
net tykk tåke og is ga den svenske losen
Dicto skriftlig beskjed om ankring "på
svenskt vatten" for å avvente situasjonen.
Der fikk de ikke bli lenge. En svensk jager
med bemannede kanoner anropte Dicto på
kort hold og beordret båten tilbake til
Göteborg for internering. Hvis ikke ville
jageren skyte, om nødvendig for å senke
"målet". Stilt overfor dette alternativ, hadde

Binney ikke noe valg: Følg ordren!
Den var stikk i mot admiral Åkermarks

instrukser om at slikt opphold skulle tilla
tes. Dessuten mot folkerettens regler når
loser eller andre representanter for myndig
hetene anbefalte oppholdet.

Hvem som hadde satt Åkermarks ordre

til side, ble ikke klarlagt. Sverige var under
voldsomt press fra tyskerne, og de "seiret
fremdeles på alle fronter". Så man kan jo
gjette på en viss politisk "overstyring". Der
med ble Dicto og Lionel de to Kvarstad-bå
tene som svenske marinefartøyer tvang til
bake til Göteborg i dette fatale utbruddet,
natt til 1. april 1942. Begge ble liggende
resten av krigen.

Neste gang Dicto kom i nyhetenes søkelys,
var 21. mars 1946.

18. mars ankom båten Oslo fra Spania
med 228 tonn tomaten Havnearbeiderne

nektet å ha noe med Franco-Spania å gjøre.
I solidaritet med det spanske folk og avsky
mot Francos facistregime, losset de følge
lig ikke tomatlasten derfrå. Det resulterte i
et massemøte på Tullinløkka med 5.000

Tomat-krigen i Oslo
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husmødre midt på dagen, den 21. mars.
Alle vedtok å "ta tomatene i egne hender"
under flere paroler. Bl.a. "Vi har hatt Nazi
regime og nekter havne-arbeiderregime"!
"Dere tar maten fra Deres egne barn"!
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Tomatene skulle på menyen mens de var
friske. Basta! Vitaminene var høyst tiltrengte
etter alle krigsårene. Politikk fikk være po
litikk! Mat var - og er - mat!

De 5.000 gikk i samlet flokk, skjøv po
liti- og streikevakter til side og fordelte seg
til vakt mens resten "gjorde jobben sjæl" på
skift. Lossepengene ble gitt til H-7-Lotte
riet.

Dicto seilte videre gjennom mange etter
krigsår med samme motor. Til Göta-Verk
ens 25-års jubileum for sin egen motor
konstruksjon i januar 1964, sendte rede
riet E. B. Aaby et brev som i klare ordelag
gjør rede for "still exellent service". Likele
des at rederiet hadde til hensikt å bygge
motoren om tilTungolje-drift med lett olje
type - altså i en alder av 25 år! Internasjonal
shipping går som kjent ikke alltid etter en
strek. Så et par år etter brevet, fant rederiet
motvillig å måtte seige jubilanten.

Hvordan endte Kvarstad
affæren?

Overlevende besetninger ble tatt ombord i
tyske patruljebåter og bragt til Frederiks
havn. Videre til Tyskland i Die Kriegs
marines varetekt. Tre mnd. senere fikk de

status som vanlige krigsfanger. En status de
var berettiget til iflg. deres papirer og Gen
evekonvensjonen. Men i febr. 1943 ble
nordmennene overført til en leir som tysk

Den mye omtalt Dicto fikk et langt liv under norskflagg. Her losser båten i Oslo i 1951
under T/C til Amerikalinjen. NSS-Opedalssamlingen

politi og Gestapo kontrollerte. I fig. det
fryktede Nacht und Nebel-dekretet dømtes
de som tyske borgere som hadde rømt fra
"ihren Pflichten des Vaterlandes". Deretter

ble de plassert i det beryktede Sonnenburg
fengslet. De var blitt NN-fanger med lange
tukthusstraffer - på tross av alle pinlig kor
rekte folkerettslige for-maliteter før utbrud
det fra Sverige året før.

I 1942-utbruddet deltok 471 sjøfolk. Tra
gedien ble fullbragt ved at 19 omkom i for
søket, 160 ble tatt til fange - hvorav flere
ble angitt av norske nazister etter å ha kom
met i land ved Rekefjord, Vest Agder. INN
fengslet døde ytterligere 43. Totalt gikk altså
62 liv tapt grunnet Operasjon Performance,
og enda flere kom hjem som ødelagte men
nesker i sin beste alder. Mange av dem døde
etter relativt få år.

Hele operasjonen var i utgangspunktet
dømt til å mislykkes. Men krig er krig.
Svært få spør om innsatsen er verdt risi
koen når situasjonen er prekær. En repre
sentant for skeptiske norske London-myn
digheter uttalte under forberedelsene: "An
dre gang er ikke første gang om igjen." En
nesten clairvoyant uttalelse.

Etterkrigstidens vonde følelser
Hele Kvarstad-affæren ble kilde til vonde

følelser mellom svenske og norske myn
digheter og deres förbindelser i flere etter
krigsår. Fremdeles vekker affæren såre min
ner i mang en sjømannsfamilie om norsk
svenske krigserfaringer.

Sårheten var kanskje størst i Vestfold der
flesteparten ombord i hvalkokeriet Skytte
ren var hjemmehørende. Besetningen fra

to livbåter ble beviselig hentet av tyskerne
på isen - langt innenfor territoralgrensen.
Med våpenmakt ble de truet ombord i en
tyskvaktbåt mens isbryteren Göta Lejon like
ved slokte lyskasteren og dro" hem til Folk
hemmets luna rede"! Seiv om kapteinen
der ombord ville unngå skyteepisoder på
"svensk vatten", var det en folkerettslig for
kastelig oppførsel. Dessuten mangel på
handling i den oppgaven isbryteren var satt
til å ivareta som nøytralitetsvaktskip. I
lyskasterskinnet måtte befalet på Göta Lejon
forstå at den frysende, uensartede gjengen
på det tyske vaktskipets fordekk IKKE var
ekstrabesetning av tyske marinegaster. Utro
lig nok ble det mer enn antydet under og
etter krigen!

Den generasjonen som nå er nesten utdødd
- og den foran - fikk aldri fred i sine tanker:
"Var noen etterkommere fra vår opprinne
lig svenske familie med på det?" Selvom de
visste meget vel at tysk press mot Sverige til
tider var svært alvorlig, ville ikke tankene
slippe taket i lange perioder.

Folk utenom vårt distrikt syns vel dette
virker rart. Vi må gå mer enn ett hundre-år
tilbake i tid for å finne grunnlaget. Med
Navigasjonsaktens opphevelse i 1849 fikk
norsk skipsfart det svært etterlengtede opp
sving. Distriktene rundt Oslofjorden og
Tvedestrand/Arendal var mest aktive. Re

sultatet ble at mannfolka var til sjøs i langt
større antall og lengre perioder enn tidli
gere. Nord-, Østersjø- og langfart krevde
sine menn. Med det oppsving i "handel og
vandel" som kom etterhvert, oppsto "mann
folkunderskudd" i nevnte områder. Ar

beidslivet besto dengang av tungt manu
elt arbeid. Kvinnene arbeidet stort sett

hjemme og i det gardsarbeid som passet
dem best.

Utover i 1860-årene ble det nedgangs-ti
der i Sverige, samt år med dårlige avlinger.
Utvandringen begynte for alvor å skyte fart.
Men mange av de yngste, eller med ny
etablert familie, hadde rett og slett ikke råd
til å reise "over dammen". De gikk på sine
ben over grensen til Norge. Der hadde de
hørt det var arbeidsmuligheter, hvilket altså
stemte. Flesteparten kom fra Bohuslän og
var flinke arbeidsfolk innen dåtidens yrker:
Håndtverkere, stein- og gårdsarbeidere,
industriyrker og sjøfolk. Bohusländingene
var da som nå: flinke sjøfolk. Også noen
kvinner kom samme veien.

I begynnelsen var det mest sesong-arbeid
utenom den kalde årstid. Vinterstid lå de

Svensk innvandring til
Oslofjordområdet
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fleste Nord- og Østersjø-skutene hjemme.
Samtidig var det en periode med kalde
vintere og is i hele Oslofjord-området. Så
da ordnet de innfødte mannfolka opp seiv.
Ettersom langfarten og det landfaste ar
beidslivet utviklet seg, ble svenskene mer
og mer bofaste, også sjøfølkene - særlig på
Nøtterøy. Fremdeles kalles ei grend "Lille-
Sverige".

SKIPETNR. 4 - 2001

De giftet seg inn i lokalmiljøet eller fikk
sine over fjorden, bygde hus og ble en beri
kelse for øyene. Husenes grunnmurer er
fremdeles et flott skue med presisjonssten
arbeid, utført stort sett for hand!

Forlisene var mange. Og enker som gif
tet seg med svenske ungkarer, var i perio
der mer vanlig enn sj elden. Slike giftermål
var vel dåtidens alternativ til forsorgsvese
net. De fleste levde lykkelig med "dine og
våre barn til døyande dag".

Den kunne slå til på nytt ved at den nye
ektemannen også omkom. "Nøtterøy-boka"
viser at mer enn hver annen familie mistet

sønn, forlovede eller ektemann på havet;
sykdom, ulykker og forlis i de mest aktive
seilskipsårene. Boka "Nøtterøy i 1800-
årene" har lister over seilskip regist-rert i
Tønsberg, eid og bemannet med Nøtlend
inger i 1875: 110 stk.; brigg til bark og
fullriggere, samt 1 damp. Bemanning:
1.087 mann. Tjøme hadde 80 seil-skip
innen samme kategorier med 761 mann,
og en befolkning på 3.118.

Ved folketellingen i 1875 var det 5.463
innbyggere på Nøtterøy, hvorav 372 var
født i Sverige. I tillegg hvert sommer-halvår
ca. 150 på kortere arbeidsoppdrag. Befolk
ningsinnslaget av svensker varierte dermed
fra ca. 7 til 9,6 %. Med de store barnekull

ene familiene dengang hadde, må det ha
vært en eller flere sjømenn i hver familie -
både far og sønn(er).

Forbindelsen mellom Bohuslän og Nøt
terøy var særs velutviklet i mange år. Sist
på 1800-tallet seilte jakter omtrent i fast
trafikk. Levende griser og livdyr fra Sve
rige. Grønnsaker og andre landbruksvekster
tilbake. Mange av de som bosatte seg, kom
også den veien. (Fremdeles er Nøtterøy den
mest allsidige grønnsakskommunen i Vest
fold).

Ikke noe rart at da Nøtterøy Historielag
gikk gjennom kommunens befolknings
sammensetning i 1990, var det fremdeles
ca. 25 % med stort og smått av kommun
ens daværende 17.000 innbyggere som
hadde svenske aner! Vi fylte gymnasets aula
til bristepunktet - vi som møtte fram. For
jeg er en av dem.

Min farfar var minør i den såkalte "Norsk-

Svenske Forsvars-Union"og kom fra Lyse
kil til forsvarsverkene på Håøya i Vestfjor
den; vestre innseiling tilTønsberg på Nøtte
røys vestside. Så traffhan ei kjekk jente på
Veierland, naboøya rett sør for Håøya. Av
det private aksjeselskapet ble det 9 barn; 2
jenter og 7 gutter. 5 av dem ble sjøfolk.
Alle seilte i 1 Verdenskrig. 4 i den andre.

De overlevde den også; en hvalskytter, en
stuert og to maskinsjefer - og fortsatte å
seile. Min far var den ene maskinsjefen.
Da sistemann kom hjem, sa farfar på sitt

svensk-norske: "Nu har jag sett alla mine
seglande efter två krigar, och kan dø i frid".
Det gjorde han to mnd. deretter som en
81 årig indianerhøvding med stort hvitt
skjegg - fast bestemt på å dra til sin Gud.

Så til grunnlaget for tanken som i perioder
ikke ville slippe taket i hans generasjon og
den påfølgende etter den ulykksalige Kvar
stad-affæren: Militære tjenestemenn av
svensk herkomst på kystfort og festninger
i Norge, ble awæpnet og overført til bakre
rekker i den spente 1905-tiden - også om
de var blitt norske borgere. Det var for at
"bror ikke skulle komme til å skyte bror
eller annen familie". Egendig en genial ord
ning mellom to broderfolk som hadde en
real nabokrangel gående. Heldigvis ble det
ikke noe krig mellom broderfolkene. Men
det Ragnarok som begge land ble invol
vert i på hver sin måte, fikk nevnte genera-
sjoner til å tenke tilbake i tid - langt og
lenge.

Hvalkokeriet Skytteren/iM en tragisk skjebe på svenskekysten. Alex Duncan

B&W962.VTF.115; 9 = Syl.antall, 62 =
Syl.diam/boring i cm, VT = EnkVirk. To
takt krysshodemotor, F = Fartøy-motor
(omkastbar), 115 = Slag i cm.

B & Ws prototype kom også ombord i
norsk båt: M/S FernplantFearnley & Eger,
Oslo, 8.800 t.dw., 2-takt, 9-cyl. 5.500
IHK, 62/115 (boring/slag i cm), 122 o/
min, krysshode-motor.

Motoren var grunnlaget for utviklingen
av B & W-typene gjennom årene frem til
de "grandiose" vi kjenner i dag. Det må
sies åha vært en slitesterk suksess. 15 knop
gjorde båten på prøveturen fra faderhuset
Burmeister & Wain, København i oktober

1939. Etter en rask presentasjonstur til
Lysakerbukta, dro skuta rett i krigen. Min
favorittonkel, Eugen M. Stangeby, Kjøp
mannskjær, var 1. mask. der fra byggepe
rioden til nov. 1945; senere mangeårig
maskinsjef i rederiet.

Fernplant \zx meget moderne for sin tid
og spesiell på et annet felt også: Styrehus
og undre brodekk i sjøvannsbestandig alu
minium som verdens første større skips
konstruksjon med to "etasjer" i det mate
rialet. Isolasjonen mot stålkonstruksjonen
var hovedproblemet. Der ombord fungerte
den valgte løsningen godt.

Fernplant kom stort sett lykkelig gjen
nom krigen, men hadde sine "narrows".
Bl.a. ved midnatt mellom 24. og 25. febr.
1942. Båten gikk alene i øst-vestgående
skipsrute på høyde med Aruba. Akkurat i
zik-zak kurskifte etter kodebok ble den

angrepet med kanonild av uidentifisert
fartøy. Sannsynligvis fiendtlig U-båt. Først
med eget skyts, deretter størst mulig fart,

B & W-prototype i krig
og fred
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Osloskipet Fernplant levert høsten 1939fikk den første av en ny generasjon B&W-motorer.
Alex Duncan

ujevne zik-zak kurser og mørket slapp Fernplant kom velberget gjennom det og
Fernplant unna med noen splint-skader. andre krigsfarvann. Men i aug. 1943 var

Den antatte U-båten var sannsynligvis en det nære på igjen. Mens skipet lå til ankers
av Admiral Dønitzs. I Operasjon Pau- i den nøytrale nordsyriske havnebyen
kenschlag ble de beordret mot skips- Alexandretta, greide italienske froskemenn
trafikken på US-Øskyst og oljetrafikken ut å plassere en Limpet på SB slingrekjøl. Ved
fra De nederlandske Antiller allerede anløp av Haifa noen dager senere, under

12.des.194l. Bare 5 døgn etter Japans an- søkte britiske marine-spesialister skute
grep på Pearl Harbor, 7. des. 1941 -da USA bunnen på mistanke, etter uheldige erfa
med ett var krigførende og mer enn halve ringer i Alexandretta og Gibraltar -og fant
Stillehavsflåten tapt. US-reservene på Øst- den ueksploderte Limpeten!
kysten måtte overføres til Vestkysten. Øst- Fernplant dro videre, ofte alene. F & E
kysten ble liggende stort sett "apen". Ak- solgte denne trofaste tjener i 1963. 1 1970
kurat det kalkulerte Dönitz ville skje. Det var det slutt for båt og B & W-prototype.
ble et forferdelig halvår før de allierte hadde Skipsopphoggerne i Mangalore påtok seg
eskorte å overføre til området. jobben med avslutning av et langt og be-

givenhetsrikt skipsliv.

All Time High - and

To tekniske sykluser for
GötaVerken ble avsluttet ved at

motorene "forvokste seg".
Lisensbygde dobbeltvirkende B
& W ved inngangen til 1940-
årene og GVs egen enkelt
virkende motor ved 1970-åre

nes avslutning. I denne 40-årige
tidsepoke fikk utviklingen god
hjelp av eksterne omveltninger.
I 1940-årene av 2. Verdenskrig
og den eventyrlige tekniske ut
vikling krigen og to etterføl
gende decennier medførte. For
all skipsfartsrelatert næring ble
1 970-årene avsluttet med lang
varige etter-virkninger av olje
kriser, massive opplagstall, kan
selleringer, "ukontrollér-bare"
kostnadsøkninger, tvangssalg,
tomme ordrebøker, styrte awik-

down

linger - konkursen Prispress og "slosskamp"
om de få forespørslene som sirkulerte, resul
terte i svekket økonomi for verkstedene før

egenkapitalen var spist opp. Midt oppe i dette,
og mer til: Svært variable - periodevis svake -
markeder etter lokale kriger. Japan og Ko
rea overtok mesteparten av storskipsbyg
gingen.

De økonomiske orkaner var mest merk

bare for vestlige - spesielt europeiske - verk
steder. Der var kostnadsnivået høyest fra
før. Majoriteten av skipsteknisk utvik
lingsarbeid, maskin- og skrogmessig - fore
gikk også der. Til slikt trengs som kjent pen
ger. Stadige midler ble til en viss grad sprøy
tet inn som temporær "brannslokking"; noe
varierende fra land til land.

Dette kunne ikke fortsette; hvilket det

heller ikke gjorde. Nødvendige omstruk
tureringer ble iverksatt. Nedleggelser av
verft med ordinære tank-, bulk-, og tørr
lastskip som hovedleveranser, hørte til da
gens orden i en vanskelig periode.

I dragsuget fulgte videreutviklingen.og
bygging av de store Slow-Speed motor-ene.
Fiat i Italia, Doxford i England, Stork i
Holland - og GötaVerken i Sverige. For å
komme videre fra 30.000 IHK pr. motor
til enda større effekter, krevdes betydelige
forskningsressurser. Når bygging av aktu
elle skipstyper forsvant - gikk ressursene
samme vei; også de menneskelige - i følge
med lisensbyggerne.
For å berge stumpene ble sammenslutnin

ger redningen. Men bare for "de fire store":
B &W, M.A.N., Sulzer og Wärtsilä. De
ble MAN-B & W og Sulzer-Wärtsilä. Alle
fire var også anerkjente produsenter av
Medium-Speed Diesel.

Oppblomstring for cruiseskip og større
ferjer, mindre containerfeedere - og para
doksalt nok: større kjøle/fryseskip var kjær
komne mottagere av de "kompakte" Med.-
Speed. Særlig introduksjon av Diesel-Elek
trisk fremdrift i cruiseskip og shuttle-tan
kere økte behovet for Med.-Speed. Det
bragte penger i forsknings-kassene.

Sammenslutningene var smertefulle, sær
lig for Sulzer som etter en del spesielle trans
aksjoner ble "oppslukt" av finske Wärtsilä.

Nå lyder navnet Wärtsilä NSD, hvilket
er utlagt Wärtsilä New Sulzer Diesel. En
merkelig situasjon etter at forsknings- og
utviklingskostnadene i alle år var belastet
Sulzer-Winterthur, inkludert den davæ

rende finske Sulzer-lisensbygger Wärtsilä!
Overlevelseskamp ga brutale utslag; også i
Wilhelm Tells nøytrale rike.

Tilbake på arenaen står Østens Tigre og
Oppgående Sols Sønner. Utgiftsnivået der
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B&Wprototype VTF.115 (1939) som installert i
Fernplant



er lavere - og stygt sagt, men realt ment:
subsidiene høyere. Der bygges, og delvis
utvikles, de to gjenværende M.A.N.-B &
W og Wärtsilä NSD Slow-Speed motorer
helt opp til 12-cyl., 95.000 IHKpr. motor
i området 70 - 75 o/min.

Faderhuset Burmeister & Wain, Køben

havn, driver kun forsknings- og utviklings
arbeid samt produksjon av kurrante reserve
deler. Holeby/Frederikshavn bygger min
dre, direkte koblede 2-takt "Slow-Speed"
med noe høyere o/min., vanlige 4-takt B
& W Medium-Speed samt B & W-Alpha
og hjelpemotorer for generator-drift.

Sulzer driver sin utvikling i Winterthur
og Finland. Der produseres også Med.-
Speed og motorer til generatordrift. Byg
ging av Slow Speed i alle størrelser foregår i
Sør-Korea og Japan.

GötaVerken er nedlagt som skips- og
maskinbyggeri. På deler av verftsområdet
finner vi CityVarvet; et aktivt reparasjons
verksted; flytedokker og moderne utstyr.
En arbeidsstokk på 200 blekner mot 5 -
6000 på det travleste. Resten er blitt
arkitektkontorer og beslektet virksomhet.

På GV s topp moderne Arendals-Varvet
med 2 overbygde beddinger og tilknyttede
dokker for utslusing av fullt ferdige store
skip etterhvert som seksjonene var påsvei
set, bygdes noen Semi-Submersible Off
shore-plattformer og et par store ferjer. Alt
er passé.

En tid var anlegget såkalt logistikksenter.
Nå arbeides det for å anlegge en større RO
RO-havn der.

Eriksberg er blitt kultursentrum med Ma
skinhallen som kulturhus og konferanse
sentrum; dessuten næringsvirk-somhet
med kulturtilhørlighet. Den store flyte
dokken er solgt. Bedding Nr. 6 er bevart.
Der heter det nå Terra Nova-Varvet. I

nyoppsatt hall over beddingen tar Ostindia
fareren Götheborg IlHoxm.

Resten av området er boliger med den
grandiose byggedokken som båthavn for
innvånerna.

På Lindholmen er det stort utdannings
senter i Chalmers regi med 7 - 8000 stu
denter innen teknikk og IT. Også der er
tørrdokken blitt en godt utstyrt små-båt
havn. UddevallaVarvet er blitt High-Tech.
bilfabrikk: VOLVO-Auto-Nova. Alle fire

verkstedene gjorde i sin tid Göteborg og
Uddevalla til de "norske" Bohuslän-byene
gjennom mange år. Strömstad har over
tatt den rollen - med helårs grensehandel!

Men jammen ble det bygd flotte skip på
alle verkstedene!
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Knut Knutsen OAS i Haugesund var blant Götaverkens mest trofaste kunder. Margrethe
Bakke hørte til serien levertfra 1937. Skyfotos

Linje- og proporsjonsmessig holder jeg
en knapp på GötaVerken. På sett og vis
var forløperen et norsk og tre "rederi-søs
tre". I april 1936 fikk Knut Knutsen OAS,
Haugesund, levert linjeskipet Martin
Bakke på 8.690 tdw, med 5-sylindret
Dobb.virk. GötaVerken B&W-maskin. Et
år senere kom søsteren Elisabeth Bakke,

med 6-cyl. 9.000 IHK, 107 o/min.
Dobb.virk. maskin, 17 knop på last ved
moderat motorbelastning, til rederiets linje
Europa/Syd-Amerikas vestkyst.

Med sine elegante, slanke linjer kunne
denne gasellen lett holde 19-20 knop, døgn
etter døgn i høvelig vær. Allerede i 1938
innehadde skuta linjefartens "Blue Ribbon
for fastest Journey any loaded Commercial-
Liner has done across the Atlantic". Rede

riet hadde da bestilt ytterligere tre søstre,
levert i 1938 som Sofie Bakke, Margrethe
Bakke og Ida Bakke.
Da kontraherte Knutsen OAS de tre siste

for leveranse med ett års mellomrom, reg
net fra 1940 - det skjebnesvangre året. Le
vering ble "utsatt på ubestemt tid", men
med stille og rolige sjøsettinger: Olav Bakke
1940, Sofie Bakke 1941, (omdøpt til Ogeka
Bakke i 1950), Knut Bakke 1942.

Deretter bar det rett i bortgjemt kamu
flasjeopplag til alle ble ferdigbygd, døpt og
levert i løpet av høsten 1945. De tre siste
hadde hadde identiske 7-sylindrete dobb.
virk. B & W-motorer på 8.000 bhk som
tilhørte den serien GV bygde for allerede
bestilte skip - midt under broderfreden i
krigens tid.

Elisabeth Bakkevai i det lykkelige utbrud
det fra Brofjorden, natten mellom 23.0g
24.januar 1941. Halvlastet med krigsviktig
utstyr - og opptil 20 knops fart, formelig

"fløy" båten gjennom Skagerak og Nord
sjøen. Derfor fikk den fortsette alene til
Kirkwall, Orknøyene etter møte med
utbruddseskorten fra Royal Navy på mor
genkvisten, den 24. - langt vest for avtalt
Rendezvous!

Deretter ble det Nortraship-tjeneste re
sten av krigen, alene i spesielle oppdrag el
ler i hurtige konvoier. Bl.a. var skuta med
på Operasjon Torch, invasjonen i Nord-
Afrika, 8. nov 1942.

Krigens hardkjør satte sine spor på den
Dobb.virk. B & W-en. Men skroget var så
sterkt bygd at rederiet fant det regnings
svarende å skifte hovedmotor i 1954. Ved

Faderhusets verksted kom en ny B & W
ombord. Noe mindre nå, 5-cyl. 7.500
IHK, Enk.virk. turboladet 2-takt, Cover

less (Motgående stempler med Exh. topps
tempel. Samme diam. som arbeidsstem
pelet, og med noe effekt-overføring til
exenterskive på hver side av arbeidsstempel
veiva). Stille-gående, velavbalanserte mo
torer, men ellers noe "bælverk".

Enda 16 år tjente den trofaste, noe redu
serte gasellen Elisabeth Bakke sitt rederi. I
1970 ble skuta solgt til nydannet rederi i
Sandefjord og seilte flere år i trampfart før
hogging.

Akers Mek. "elsket" Coverless-typen i
mange år. Siste gjenværende under norsk
flagg, rusler og går fremdeles ombord i hur
tigruteskipet HaraldJarl som Trondhjems
Mek. Verksted bygde i 1960.

Knut Knutsen OAS, som i sin tid var

blant de største aksjonærene i Göta-Ver
ken, fortsatte kontraheringene på GV et
ter krigen. Skipstypene varierte fra tank,
kjøleskip til cargo-linere. Flest av de siste,
men alle med GV-motorer. Rederiet hørte
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til dem som bygde skipene i serier - korte vi syntes "vår verden gjorde det godt" med
og lange. To 30.000 tdw tankere, to kjøle- vanlige 16-17 knop.
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skip; og ni cargo-linere fordelt på 3 og tre De to første på 10.500 dwt og hver sin
gånger 2. Det begynte medAnna- og Gjer- 10.650 IHKGV-760/1500 VGS-9-Ukom
trudBakke 1949 og 1950, begge 8.760 tdw. i 1958/59. De to siste på 11.050 dwt og
Siste i den serien ble Emma Bakke i 1962. 12.500 IHK GV-760/1500 VGS-10-U, i

Og det var samtidig "Skrapkaka" for Knuts- 1960/61. Alle formelig fløy bortover havet
ens bestilling av linjeskip. To kjøleskip med sine slanke linjer. De sistnevnte med
BakkeReefer og- Cooler, 4.800 tdw., begge døgnforbruk på 40 tonn! Akk-ja. Det var
i 1963, Reefer fra Øre-sundsVarvet og Cooler andre tider.
fra Faderhuset GV.

Tankerne, Hilda og Inger Knutsen ble le- GV-motoren ble såpass ettertraktet at noen
vert i 1956 og 1957. Hilda hadde to-mot- år etter krigen var det GötaVérken som fikk
ors anlegg, 2x GV 760/1500 VGS-6, en forespørsler fra svenske og utenlandske verft
av de siste store ikke-turboladede in-stal- om å bygge GV-motorene på lisens! De
lasjonene. Derfor to motorer. "Storesøste- verftene fantes fra Karlstad Mek., Udde
ren" Ida Knutsen 32.580 tdw, bygd på Ro- vallaVarvet, Lindholmen i Sverige via Fred
senberg i 1958, fikk samme motor-typen rikstad Mek. og Marinens Hovedverft i
som Inger. En av de første store, turboladede Norge til England, Frankrike, Holland, Ja-
GV760/1500VGS-10-Upå 12.500 IHK. pan, Spania og Tyskland.

Knutsen Line benyttet linjeskip med høy
fart. Vi som seilte i linjefartens glansperiode, I følge 25-års jubileumsboken "The Story
1950-årene og ut på 1960-tallet, ble ikke ofan Engine", bygde GötaVérken alene 403
sjelden forbigått av gasellene. Med sin GV-motorer gjennom forskjellige utvik
marsjfart på 20 -21 knop var særlig super- lingsfaser og størrelser fra 1.800 - 24.000
gasellene Gudrun, Lloyd, Martha og Ragna IHK., hvorav 28 to-motors anlegg. Moto-
Bakke -et flott syn der de dro forbi oss mens rene ble fordelt på 203 egenbygde skip på

5 beddinger og noen motorskifter etter kri
gen, samt 200 til andre verft i forskjellige
europeiske land.

Lisensverftene bygde 257 GV-motorer
fra 2.500 - 17.000 IHK, men bare 6 To

motors anlegg. World-Wide total: 660 GV
motorer innen GV-motorens første 25 år.

Hvis byggetakten økte ytterligere i årene
frem til 1980-tallets skipsfarts- og bygge
krise, kan vel et lignende antall plusses på.
Samtidig med all denne motorproduk
sjonen bygde GV flere turbintankere; fra
Handy Size til 35.000 tdw. på vanlige bed
dinger!

Men ingen trær gror som kjent inn i him
melen. På noen få år var det hele over. Still
heten ble seierherren - en stund.

GötaVérken ble grunnlagt som et lite me
kanisk verksted i 1841 av den skotske inn

vandreren, Alexander Keiller. Utviklingen
gikk såpass raskt at i 1861 ble første damp
maskinen levert. Steget til seiv å bygge skip,
var ikke langt. Flere små dampdrevne
passasjerbåter for lokalfarten i Sveriges
skjærgard ble levert fra begynnelsen av
1 860-årene. Noen av båtene kom etterhvert

til Norge, innkjøpt for vår gryende lokal
trafikk. Utviklingen også på det området
gikk noe seinere her i landet.

Gjennom årene gikk det slag i slag for
GV, med "ups and downs". 1 1955 var GV
et av Europas mest allsidige og moderne
verksteder med 2 flytedokker på 8.000 og
28.000 tonns løftekapasitet. Det betydde
at fartøyer på opptil 45.000 dwt. kunne
dokksettes. Verkstedet var kjent for å ut
føre store, kompliserte reparasjons- og
ombyggingsarbeider raskt og pålitelig. Slik
fortsatte det.

Byggeprogrammet besto av: Tankere,
linje- og fruktbåter, bulk-carriere, passa
sjerskip, hvalkokeri {Kosmos III, 1947),
isbrytere og spesialskip samt marine-far
tøyer (kryssere og fregatter). Fra 5 beddin
ger sjøsatte/leverte GV 12 skip med 212.230
tdw. på opptil 35.000 dwt. i 1954. Fader
husets hovedbøl ble for trängt.

ArendalVarvet måtte bygges. Med det i
drift ble tidligere skrog- størrelser omtrent
bare "småtterier" - kapasiteten også.

Maskinverkstadet hadde samtidig års-kapa
sitet på 170.000 IHK fordelt på diesel og
De-Laval dampturbiner, til egne og andre
verksteders skip. Høytrykks vannrørskjeler
på lisens fra amerikanske Bab-cock &
Wilcox, var en naturlig del.

Og det var mer, bl.a. egenkonstruert, 2-
takt Enk.virkende hurtiggående diesel med
motgående stempler for den svenske mari-
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nes patruljefartøyer. 10-cyl., 3.000 BHK, produksjonen ble nedlagt. I stedet inngikk Montrohva salig Alexander Keiller ville sagt
975 o/min. Diam/Slaglengde: 180/(230 + GV langsiktig kontrakt med Bergens Me- om han kunne opplevd sitt livsverk på det
230) mm, Service effekt: 2.500 BHK/920 kaniske Verksteder om levering av BER- mest hektiske? Og hva ville han sagt i dag
o/min. GEN-DlESELhjelpe-motorer til alle GVs med all superteknologien på de tidligere

Midt oppe i alt dette drev verkstedet allsi- fjær i hatten for BERGEN-DIESEL som
dig utdannelse av egne ansatte på mange forlengst varmeget anerkjent som stabil og ~» -..
plan og like allsidig konstruksjons- og ut- driftssikker motor for drift av vekselstrøms o
viklingsarbeid - skrogteknisk og maskinelt. skipsgeneratorer, samt etterhvert også Av en god del GV-maskinister, bade mens
Like allsidig var kursvirksomheten for ser- Med.Speed til frem-drift. jeg var &*& seilende og i lærersituasjon,Like allsidig var kursvirksomheten for ser- Med.Speed til frem-drift.
vicefolk fra det omfattende service-appa-
ratet GV hadde i mange land. Likeledes
avansert standardiseringsopplæring for
lisensbyggerne "på ort og ställe" i GVs egen
maskin- og reservedelsfabrikk samt raon
tasjehall. GV var ledende innen sveise
teknikk og drev avanserte forsøk for svensk
og skandinavisk industri. Det var sikkert
enda mer.

I denne travle tiden ble to av GVs mest

markante utviklingsledere hedret med å få
sine navn på to skip, bygd på deres arena:
Ditlev-Simonsen Rederiene i Oslo hadde

fra før krigen hatt sterk tilknytning til
GötaVerken med mange nybygg og repa
rasjoner.

I 1948 døpte de en 15.000 tdw. motor
tanker Ernst A Hedén med 8-cyl. 6.800
IHK, DM. 680/1500 VGS. Pussig nok er
den ikke nevnt i byggeoversikten i jubi
leumsboken "Story of an Engine". Heller
ikke samme rederis M/T Vav, 57.850 tdw.

På side 75/76 opplyser tekst/bilder at den Götaverken
t jr u l n , . «onn DM. 760/1500.

og Ludv.G. Braathens Bralanta, 55.800
dwt. var første Large-BoreDM.Bso/1700. onte,° version med

VGA-10.U. i 1963, 24.000 IHK. Jboiadning.

Etterhvert fikk GV det så travelt med å inmatt imt

bygge Slow-Speed diesel at hjelpemotor- Branita (1956)

Götaverkens "skipsfabrikk"Arendalsvarvet med en av sineførste leveranser, Bralanta til Ludv G Braathen i 1963.

og samarbeidende verksteders ny-bygg. En verftsområdene?

Første motor
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har jeg hørt: "Exhaust-ventilene på Göta-
Verken bråkær altfor mye. Særlig de før
"Ryggsekken".

"Både ja og nei", har jeg svart til slike ut
sagn. "Det kommer an på hva du seiv gjør
for å fjerne mesteparten av ventilbråket.
Først og fremst hold deg til instruksjons
boka - der som med alle slags maskinerier.
Enten bøkene er på engelsk - eller tysk for
den saks skyld. Gode tekniske ordbøker på
de språkene er maskinistenes beste følges
venn. Bruk dem som reiselektyre! For allsi-
dige språk-kunnskaper kan du ikke være
uteri".

Ikke særlig orginale råd fra en lærer i skips
tekniske fag. Men kanskje ikke så dumme
allikevel når de kan kombineres med noen

egenerfarte driftstekniske tips.
I følge min egen GV-erfaring var mange
ikke nøye nok med "åkets watring" og
ventilreguleringen. Der lå de mest "iørefal
lende" kildene til ventilklapring, bråk og
en del plunder.

Allerede ved ventiloverhalingen og inn
stillingen av den sfæriske senterkula i åket
ble grunnlaget lagt. Korrekt kuleklaring
kunne "funksjonskontrolleres" ved at en
voksen manns kroppstyngde klarte å presse
åket ned i ca. 30 graders vinkel i den ene
enden for så å løfte det tilbake i tilnærmet
"water". Deretter rett i reserverekka av over
halte ventiler - klare til bruk.

Før montering av overhalt Exh.-ventil ble
aktuell veiv tørnet i slik stilling at vipparm-
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rullen lå på kamsegmentets målemerke -
akkurat like før åpningstrekket skulle be
gynne. Ved forsiktig "førsteregulering" av
åket ble det ikke skjevbelastning på fjær
stolene under tilsetting av ventilen i topp
lokket. Med Exh.-ventilen på plass, kjøle
rør montert, kjølevannssirkulasjonen i gang
på nytt og lekkasjekontroll foretatt, var alt
klart for neste steg:

"Målingstålmodighet" for å tilpasse åkets
avstand til topplokket. Med pas-sende stor
blyhammer for å overvinne tregheten i åkets
sfæriske senterkule, stål-linjal med mm
merking og nøye måling ble avstanden "lik
på alle sider". Og det skulle/måtte den være!

Derpå ble en spesielt tilpasset og merke
malt trebjelke lagt over begge kamrullene
for ventiltrekket i veivrommet.

For å "ta ut slakken i ventiltrekket" plas
sertes så en "veivtro-slave" på trebjelken. Og
der fikk han sitte med hodet ut gjennom
veivluka til alt var ferdig regulert på top
pen! Ikke akkurat den mest populære job
ben, så den lot jeg gå på omgang.

Imens ble ventilreguleringen foretatt på
begge ender av åket med klaringer i følge
instruksjonsboka for den typen GV Det var
noe forskjell, avhengig av størrelse og om
dreining. Så det nyttet ikke å dra "forrige
båtens GV med seg ombord i neste" uten
reservasjoner! Der ble det ofte begått feil.
Ekstra bråk og ventilplunder var "belønnin
gen".

Sluttkontrollen foregikk i veivtroa med
"klarings-skive" under begge vipparm-rul
lene. "Veivtroslaven" gjorde gjerne den un
der tilsyn. Var alt OK der også, var jobben
gjort - ikke før.

Kontroll av ventiltrekk og fjærstoler på
toppen med syn og hørsel ved start og noen
gånger de første driftstimene, hørte med.
Litt forsiktig ettertrekking av regulerings
mutterne ved gjennomvarm motor også.
Helst ved redusert fart på motorer med 160
o/min.

Var jeg ikke helt fornøyd med lyden neste
dag, foretok jeg ny finregulering via reg.
mutterne - ved sakte fart og "fartsavtale"
med kapteinen. Siden "gikk alt så meget
bedre" uten særlig mer bråk enn ventelig
med "ventilmaskiner".

"Bevare mævæl så tungvint og peti
meteraktig!" har flere sagt til meg. Javel.
Men dette lærte jeg av en erfaren repara
sjonsformann på Faderhuset Göta- Verken
for mange år siden. "Såhär ska de va," sa
han, "och du vil ha en GV som elskar dig
- och du den". Og det stemte.

Var man nøye med det nevnte - og mer til
- var også GV-ene meget driftssikre. Men
jeg fikk jo høre at jeg var altfor pirkete; til
de hørte forskjellen fra tidligere - før "alt
pirket".

På "GV med ryggsekk" var arrange-men
tet enklere. Dog var nøyaktighet i Exh.-
ventilregulering og annet også der nødven
dig.

De maler på mange forunderlige mater. Da
GVs egen motorproduksjon måtte legges
ned i etterdønningene av skips-fartskrisen,
men fremdeles med maskin-verkstedene

intakte, ble gamle lisensbånd gjenopptatt.
Så Rocambole var ikke død!

I 1980 - 81 bygde ÖresundsVarvet,
Landskrona, 2 store passasjer/ bilferger for
Rederiaktiebolaget Gotland, Visby: Visby,
10/1980 og Wasa Star, 6/1981.

Et par år tidligere markedsførte B & W en
mindre, kompakt 2-takt Slow-Speed die
sel med en Exh.ventil. Altså i grunn-kon
struksjon som firmaets Large Bore Slow-
Speed; men med betydelig høyere o/min.
og mindre dimensjoner. Følgelig også min
dre effekt pr. motor. Passende for større
flermotoranlegg eller som enkelt-installa
sjon i mellomstore skip. Omdreiningene
nedgearet til propellakselen. Flermotor
anlegg arrangert via gearet med "2 og 2"
parvis til "parets" propellaksel.

Forvirret? Høyst forståelig. Men slik er
motorverdenen.

I hovedsak skulle typen bygges i Holeby
anleggene utenfor Frederikshavn - der de
kjente B & W-Alpha og hjelpemotorer for
generatordrift ble/blir bygd. Den nye ty
pen fikk raskt så stor markedsandel at
Holeby ikke kunne levere alle til ønsket tid.
Dermed var veien til gamle förbindelser på
GötaVerken kort.

Hver ferje skulle ha: 4 x 8.100 IHK, 8-
cyl, 8.K-45/90-GUC, 225 o/min., totalt
32.400 IHK, "2 x 2" til hver propellaksel.
Motorer og ferjer ble levert til kontrakts
tiden.

1 1984 kjøpte Larvik Frederikshavn Lin
jen Wasa Star, og ferja ble Peter Wessel; lin
jens 5. båt med det sagnombruste navnet.
Etter forlengelsen i 1988 fremsto Peter Wes
sel som Norges største ferje med 29.706 brt.
2.200 passasjerer, 45 trailere/650 person
biler.

Med sine 20 knop seiler PW trofast i
Skageraks eldste ferjerute året rundt. Om
sommeren i dobbeltturer hvert døgn!

Historiens kvernsteiner
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Götaverkens nye 750/1600 med
"ryggsekk" (1964)



Om det ble flere GötaVerken-bygde B &
W i verftets siste fase som motorbygger, skal
være usagt. Allikevel vil jeg hevde: "De
gamle rivaler fant hverandre til slutt".
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Dessuten kan den gamle devise: "Histo

rien gjentar seg", være passende avslutning

om GötaVerkens motorbygging - i allfall
fra min hand.

Aftenpostens arkiv/leser-service, Oslo
Dag Bakka Jr., Bergen
Blokadebrytere, Ralph Barker, London, 1977
Det norske Veritas' Skipsregister, Oslo
Götaverken, To Shipowners, Gøteborg, 1951
Götaverken, Power for Ships, Gøteborg, 1969
Götaverken, New Engines with High-Pressure

The MotorShip, London, 11.1964
I natt og tåke mot England, AlfPahlow

Janes Fighting Ships, London, 1939 og 1975
Lloyds Register ofShips, London
Norwegian Shipping News, Oslo, div. nr./årg
Nøtterøy-boka i 2 bind, Sigurd H. Unneberg,

Nøtterøy i 1800-årene, Helge Paulsen, 1986

SKIPET, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Sulzer, Technical Review, 1897 -1947, Fifty
Years ofSulzer Diesel Engines, Jubilee

Egil M. Guddal, Regional Service-Manager,
Sulzer Diesel Division, Winterthur

Red. Rolf P Nilsson, Svensk Sjöfartstidning
The Motor Ship, London, div. nr. / årganger
The Story of an Engine, 25th. Anniversary of the

Johan R Ringdal, Brøtsø (Tjøme)

Egne notater fra aktivseilingstid og landbasert virke,
(RKK).

Turbocharge, Spes. Supplement,

Andersen, 1992

1971

(Begge utgitt i samarbeid med
Nøtterøy Kommune)

Edition, Winterthur

GötaVerken Diesel Engine, Ture
Rinman, Göteborg, 1964

Kilder

Paul Ellefsen:

1 5 millimeter fra evigheten.
En krigsseilers dagbok.
186 sider, ill. Kr 298,-

Utgitt av Lokalhistorisk Stiftelse,
5570 Aksdal

Haugesunderen Paul Ellefsen har i denne
boken fortalt om sitt sjømanns-liv fra han
mønstret på ds Karmthosten 1936 og om
krigsopplevelsene inntil han kom hjem til
Norge i 1945. Gjennom en lettlest frem
stilling gir han et levende bilde av sjø
mannslivet før og under krigen. Ellefsen
var med på flere dramatiske episoder, men
mye av verdien ligger etter min mening i
hverdagsskildringene. Puristene vil finne
at flere av skipsnavnene er anonymisert
ved at skip har fått fiktive navn.

Det har stor verdi at krigsseilere skriver
ned sine historier og sikrer opp-levelser
og oppfatninger for ettertiden. Men er
det - med all respekt - i seg seiv nok til å
rettferdiggjøre en bok-utgivelse?

Erich Gröner - Dieter Jung:
Die Schifife der deutschen

Kriegsmarine und Luftwaffe
1939-1945 und ihr Verblein
164 sider, illustrert, DM 36
(cal50kr++)
ISBN 3-7637-6215-9

Bernard & Graefe Verlag, Bonn

Denne kompakte lille boken gir kort
fattede tekniske og operasjonelle opplys
ninger om samtlige skip som var i tysk
militær tjeneste under krigen, både rene

Dag Bakka Jr

5I

krigsskip og rekvirerte sivile fartøyer,
deriblant endel norske. Innholdet er

langt på vei bygget opp i tabellarisk form
og supplert av linje-tegninger og foto
grafier. For alle som er interessert i
marinehistorie eller som søker opplys
ninger om skip i tysk marinetjeneste må
dette være den mest oversiktlige, kon
sise og rimelige «bibel».

Per Kristian Sebak:

Katastrofeskipet Norge.
Den glemte ulykken.
296 sider, rikt illustrert.

Genesis Forlag

Den 28. juni 1904 gikk det danske
emigrantskipet Norge på grunn ved
Rockall vest for Skotland og sank med
tap av 635 liv. Av passasjerene utgjorde
nordmenn den største gruppen, 288, og
forliset ble den største skipsulykke som
til da hadde rammet de nordiske land.

Den unge bergenseren Sebak har med
denne boken levert en solid dokumen

tasjon av skipet, hendelsen og omsten
dighetene rundt forliset. Han har gått
til svært omfattende studier for å klar

legge nær sagt enhver tenkelig detalj,
også rundt de norske som var involvert.
Fremstillingen er engasjert og velskrevet.
Dessuten gir boken et godt bilde av
emigrantfarten generelt. Altså: God ka
rakter til Sebak.

Skal jeg være subjektiv, så spør jeg meg
seiv om det ikke er blitt «too much»?

Men imponert, det er jeg.

Dag Bakka Jr

Dag Bakka Jr
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1) J-D/S JADARHOLM (HSBR)
Bygd av Kristinehamn mek. Verkstad A/B, Kristinehamn
71brt, 46nrt 75.5x16.1x8.3

2cyl.Com. (KMV), 77 iHK
1882: Juli: Levert som FRAGTEMANDEN for A/S
Farmanden, Risør

1884: April: Solgt til M. Danielsen m.fl, Risør
1892: April: Forlenger: 107 brt, 77 nrt 87.4 x 16.0 x 8.3
1896: Juni: Solgt til A/S Fragtemanden (Joh. Fr. Juell), Risør
1913: Solgt til D/S A/S Fragtemanden (L. S. Daae), Kristiania

1914: April: Solgt til A/S Alpha, Moss. Omdøpt
GLOMMEN 3

1917: Okt.: Solgt til Torger Olsen, Kristiansund
1919: Solgt til P/R Bøle v/Th. Kjørbeck, Bøle i Gjerpen

(A/S Salingstrand, Brevik), Skien. Omdøpt BØLE
1924: Solgt til Brødrene Anda, Stavanger.

1933: 09.01.: Forliste i Hjeltefjorden på reise Stavanger -
Bergen med sild. Uklar propell i stormbyge.

2) M/S TARONGA (LGHJ)
Bygd av Deutsche Werke AG, Kiel
8732 brt, 4038 nrt, 9730 t.dw.461.4 x 60.6 x 29.0

2x 8cyl. 4T EV DM (Deutsche Werke), 7000 bHK
1927: 07.02.: Levert som TARONGA for Wilh.

1933: 15.01.: Landsatt på Perim Isl., Rødehavet, etter selv
antennelse i kopralasten på reise Rabaul - Oslo med
stykkgods.
Fartøyet be senere brakt flott, men kondemnert og hogd.

3) Tre-M/S ELISA (LFVY/MLHB)

Bygd i Dartmouth, England, som seilfartøy
85 brt, 65 nrt 77.8x20.5x10.9

Omdøpt FRAGTEMAND I

Omdøpt JADARHOLM

Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg

Wilhelmsenskipet Taronga gikk tapt 15- januar 1933 etter selvantennelse i kopralasten. Foto Warwick Foote

i
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1878: Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
1906: Finnes i registeret som ELISA, P/R v/Sigurd Waage,

1910: Solgt til Ole Melhus, Skudeneshavn
1912: Solgt til A. Hansen m.fl., Vemundsvik/Namsos
1914: Motor innsatt: 85 brt, 65 nrt

1915: Solgt til Joh. Eliassen m.fl., Vemundvik/Namsos
1918: Solgt til P/R Elisa (Joh. Eliassen, Vemundvik), Namsos
1924: Solgt til A/S Elisas Rederi (Gustav Eliassen, Bangsund)

1933: 16.01.: Forsvinner på Folla på reise Namsen - Ranheim

4) Tre-M/S SKRUB (LHIE)

Bygd ved Skrubbens Verft, Kragerø
421 brt, 314 nrt, 650 t.dw. 146.1 x 30.0 x 14.0

4cyl. 2T EV DM (A/B Atlas Diesel, Stockholm), 150 bHK
1920: Mars: Levert som SKRUB for Skibs A/S Skrub (C. H.

1922: Disponering overtatt av H. A. Haraldsen, Tønsberg
1923: Solgt til C. &O. Evanger, Eggesbønes/Ålesund
1928: Solgt til A/S Eggesbønes Sildolje- og Guanofabrikk,

Ålesund

1933: Jan.: Drev på land i Eggesbønes under en storm mens

5) D/S SNORRE (LEWS/JWVR)
Bygd ved Moss mek. Verksted, Moss
85 brt, 22 nrt 85.8x17.1x9.0

2cyl.Comp.(MMV), 165 iHK
1902: Levert som SNORRE for A/S Snorre (Andr. Johannesen

Osnæs, Ulsteinvik), Ålesund

1915: Forlenget ved Ørens mek. Verksted, Trondhjem:
94 brt, 34 nrt 96.4x17.1x9.1

t

Skudeneshavn

2cyl. Bolinder RM, 36 bHK

Namsos

med flisved. 4 mann omkom.

Stensholt), Tønsberg

skipet lå i opplag.
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1922: FiskerimerkeM-31-U

SKIPETNR. 4 - 2001

1933: 21.02.: Kantret og sank ved Skudenes på reise Naløsund
på Karmøy - Haugesund med fersk sild. Svikt i
sildeskott.

6) Tre-M/S GUNGNIR (LDCP)

Bygd ved Aspens Værft, Kristiansund
138 brt, 60nrt 101.9x23.1x11.0

2cyl. 2T EV RM (J. & C. G. Bolinders MV, Stockholm), 160 bHK
1923: Levert som GUNGNIR for Anders A. Hovde m.fl.,

1933: 06.03.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under selfangst.

7) D/S BORGFRED (LCQV)
Bygd av N.V.C v.d. Giessen & Zoonehs Scheepswerven, Krimpen a/
d Ysel (# 475)
1348 brt, 782 nrt, 2120 t.dw. 239.1 x 36.1 x 18.0

3Exp. (Pannevis & Zoon, Utrecht), 171 NHK
1917: Des.: Levert som OEDENRODE, NV Stoomschip

Oostzee, Amsterdam, Holland.

1919: Solgt til Hollandsche Stoomb. Maats., Amsterdam.
Omdøpt WAALSTROOM

1924: Solgt til Skibs-A/S Borgholm (G. Gabrielsen), Farsund
Omdøpt BORGFRED

1933: 09.03.: Grunnstøtte i usiktbart vær v/ Ouessant på reise
Requejada - Odda med zinkmalm. Kondemnert.

8) Tre-D/S NIORD (MVSF)

Bygd av S. Saanum & Co., Mandal
440 brt, 210 nrt, 580 t.dw. 136.7 x 27.7 x 13.7

3Exp. (Bergens MV, Bergen), 56 NHK
1920: Mai: Levert som ASPHOLM for Schmidts Dampskibs

selskab A/S, Mandal

1922: Solgt til Ferd. Drews & Chr. B. Kløcker, Arendal
1924: Solgt til Groths Rederi A/S (Ole Groth), Oslo
1928: Omdøpt NIORD
1932: Disponering overtatt av Ole & Just Groth, Oslo
1933: 11.03.: Kolliderte med en drivende gjenstand og sank

9) Tre-M/S SNELAND (LHIQ/MPCH)
Bygd i Ølve i Hardanger
68 brt, 27 nrt 71.1x20.6x8.2

1892: Levert, trolig som ODIN, for ukjent eier.
Kan ikke finnes i registrene før 1915

1915: Som KLUBNES eid av A/S Kristiansunds Havfiske
selskab (Emil Moe), Kristiansund

1917: Motor innsatt: 2cyl. Avance PM (J. V. Svensons Motor
fabrik, Stockholm), 106 bHK

Osloskipet Hinnøy gikk tapt
etter eksplosjon og brann i
lasten 14. mars i Det indiske

hav, hvor 16 av besetningen
omkom. Foto via Arne

Tandberg

Ålesund

nær Ryvingen.
Var på reise Larsnes - Drammen med kalkstein.

1918: Solgt til Hagbart Pedersen (A/S Nordishavet v/A. Fuhr),
Harstad

1920: Solgt A/S Nordishavet (Andr. Fuhr), Harstad (T-21-H)
Omdøpt SNELAND

1924: Solgt til Håkon Jensen m.fl., Foldvik/Harstad
1933: 11.03.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under selfangst.

10) M/S HINNØY (LFHM)

Bygd av AG Neptun, Rostock
3999 brt, 2353 nrt, 7050 t.dw.360.2 x 51.1 x 24.2

6cyl. 4T EV DM (AEG, Berlin), 1750 bHK
1925: Sept.: Levert som HINNØY for D/S A/S Øy II (Erling

H. Samuelsen), Oslo

1929: Overført til Erling H. Samuelsens Rederi A/S, Oslo
1933: 14.03.: Brant og eksploderte i Det indiske Hav, på reise

11) D/S SKIEN (HQMF)

Bygd av Nylands Verksted, Kristiania (#3l)
227 brt, 129 nrt 118.4x18.7x13.6

2cyl.Comp. (Nyland), 45 NHK
1875: Des.: Levert som SKIEN for D/S A/S Skien, Skien

1933: 16.03.: Grunnstøtte ved Stavern i tåke og strøm på reise

12) D/S KVITØY (MTGL)
Bygd av Jac. M. Iversen, Son
294 brt, 114 nrt 114.3x26.7x13.9

2cyl.Comp., (Skiens Verksteder, Skien),
1919: Juli: Levert som VESLEPER for Skibs-A/S Freda

(Winge & Co.), Kristiania
1927: Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (Lars

Christensen), Sandefjord. Omdøpt NORVEGIA
1931: Solgt til A/S Kvitøy (Elling Årseth), Ålesund.

Omdøpt KVITØY
1933: 19.03.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under selfangst.

13) D/S SUZANNE (MVRW)

Bygd av NV Machinefabrieck & Scheepswerf van P Smit jr.,
Rotterdam (# 305)
2472 brt, 1444 nrt, 4000 t.dw.287.0 x 45.2 x 20.6

3Exp.(P. Smit), 315 NHK
1920: Juli: Levert som ELIDA CLAUSEN for Clausens Rederi

A/S (M. Clausen), Haugesund
1923: Overført til D/S A/S Elida Clausen (M . Clausen) ,

Haugesund
1926: Solgt til D/S A/S Solvang (Chr. Haaland), Haugesund

Antwerpen - Hong Kong med stykkgods. 16 mann
omkom. Føreren ble bøtlagt for ikke å ha fulgt laste
bestemmelsene og ikke foretatt livbåtøvelser.

Oslo - Skien med stykkgods.
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1928: Solgt til Brekkes Rederi A/S (Sig. Brekke), Bergen
Omdøpt A. W. BREKKE

1930: Mai: Solgt til A/S Nesjar (Eilert Lund), Bergen
Omdøpt SUZANNE

1933: 21.03.: Grunnstøtte på HalfTide Reef v/Swatow i tett
tåke på reise Chinwangtao - Swatow med kull.

14) D/S FJORDEN (LGFD)
Bygd av Schiffswerft v/Henry Koch AG, Lubeck (# 104)
1733 brt, 968 nrt, 3000 t.dw. 275.7 x 40.2 x 16.7

3Exp. (Ottensener Masch.f. GmbH, Altona), 179 NHK
1909: Febr.: Levert som RHEINGRAF for Edward Carr

Söhne, Hamburg, Tyskland
1910: Solgt til Hanseatischer Lloyd, Lubeck, Tyskland
1911: Solgt til Leonhardt & Blumberg, Hamburg, Tyskland

Omdøpt RUDOLF BLUMBERG
1914: Aug.: Internert i Pensacola, USA
1917: 06.04.: Beslaglagt av US Shipping Board. Omdøpt

BEAUFORT

1917: 20.09.: Tildelt US Navy som transportskip
1926: 22.10.: Solgt til D/S A/S Fjorden (S. Brommeland),

Haugesund. Omdøpt FJORDEN
1932: Solgt til Johan Hvides Rederi A/S (Johan Hvide),

Bergen
1933: 12.04.: Grunnstøtte og sank i disig vær ved Hong Kong

på reise Kohsichang - Hong Kong med ris.

15) D/S ANEMONE (MSKW)
Bygd av Fleming & Ferguson, Paisley
185 brt, 80 nrt, 225 t.dw. 142.8 x 19.5 x 10.2

Dampmaskin?
1887: Juni: Levert som yacht GRACE DARLING for ukjent

eier

1910: Solgt til Baron de Fabribeckers de Cotril et Grace
Antwerpen, Belgia. Omdøpt ANEMONE

1914: Aug.: Lagt opp i Bergen
1918: Solgt til eier i Arendal for ombygging til lastefartøy
1919: Registrert på A/S Koks (Harald Berthelsen), Arendal
1922: Solgt til A/S Anemone (O. Clemmetsen), Arendal
1923: Disponering overtatt av P. Clemmetsen, Arendal
1926: Solgt til Arendals Dampskibsselskab, Arendal
1932: Mai.: Solgt til J. Sama Iversen, Harstad
1932: Solgt til C. Bj. Wichstrøm m.fl., Viken i Trondenes/

Harstad

1933: 16.04.: Kantret og sank ved Refsbotn v/Hammerfest på
reise Vadsø - Harstad med lodde. Loddelasten forskjøv
seg.
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16) D/S SEIRSTAD (LBHS)

Bygd av Sir W. G. Armstrong, Withworth & Co. Ltd., Newcastle (#
890)
6633 brt, 3754 nrt, 12.820 t.dw. 454.6 x 60.3 x 27.7

3Exp. (NE Mar. Eng. Co. Ltd., Wallsend), 498 NHK
1921: Jan.: Levert som SEIRSTAD for A/S D/S Seirstad (A. F.

1933: 18.05.: Sank på kysten av Newfoundland etter å ha støtt
på et iskoss på reise Wabana - Rotterdam med jernmalm.

17) Tre-M/S ADELLA (LFJG/LBCS)

Bygd av Lister båtbyggeri (J. Tjørve), Lista
51 brt, 40 nrt 64.4x19.0x7.0

2cyl. Stabil RM (Brødr. Christensen MV, Kristiania), 35 bHK
1919: Levert som ADELLA for P. O. Pedersen, Borhaug/

1933: 01.06.: Sank etter kollisjon utenfor Lista på reise
Brevik - Sandnes med sement. Soldis.

18) Comp.-D/S TROMSØGUTT (LFDP/LDCG)
Bygd i Greenock, Skottland
88 brt, 30 nrt ukj. dim.
2cyl.Comp., 124 iHK
1891: Levert med ukjent navn for ukjent eier
1928: Finnes første gang i no. register som ADONIS,

eid av Haakon Wilsgaard, Tromsø/Stavanger
Senere omdøpt TROMSØGUTT og registrert
i Tromsø, muligens for ny eier.

1933: 07.06.: Grunnstøtte i tett tåke Sav Brønnøysund på reise
Trondheim - Harstad med passasjeren

19) Tre-M/S HARMAN (LGFT/MNRS)

Bygd i Grimsby, England, som seilslupp
55 brt, 46 nrt 65.8x18.0x9.4

1866: Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
1906: Registrert som SJØDRONNINGEN for

1912: Solgt til Ole Andersen, Haugesund/Tromsø
Omdøpt HARMAN

1913: Solgt til Iver Iversen m.fl., Honningsvåg/Tromsø
1915: Solgt til I. Iversen & Søren Pedersen, Tromsø

1918: Solgt til P/R Harman v/Iver Iversen, Honningsvåg
(S. Pedersen Grundreis, Hemmingsjord), Tromsø

1922: Solgt til P/R Harman (Iver Iversen, Nordvågen), Tromsø
1924: Solgt til Søren Pedersen, Hemnesjord i Sørreisa/Tromsø

Klaveness & Co. A/S), Kristiania

Farsund

M. Kjellesvik m.fl., Haugesund

Motor innsatt: 55 brt, 27 nrt

2cyl. Bolinder, 120 bHK

(T-2-SA)

SKIPETNR. 4 - 2001

Selfangstskuten Kvitøy gikk tapt i
Kvitsjøen i mars 1933. Fartøyet

hadde hatt et spennende liv siden det
ble levert i 1919, blant annet som

Lars Christensens ekspedisjonsskip
Norvegia, slik det også sees på bildet.

Foto via Arne Tandberg



Bergensskipet Fjorden
forliste i april 1933
ved Hong Kong. Den
hadde et tysk opphav
og ble beslaglagt av
USA i 1917. Alex
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Duncan

1933: 24.06.: Drev på land på Svalbard under fangst,
Motorstopp i isgang.

20) J-D/S ALEXANDER (LCCL/HJKQ)
Bygd av Bergens mek. Verksted, Bergen
82 brt, 33 nrt 75.5 x 16.5 x 10.3

2cyl.Comp. (BMV), 195 iHK
1875: Levert som ALEXANDER for Jacob Blaauw, Kristiania
1906: Eid av A/S Alexandra (J. W. Prebensen), Risør
1906: Solgt til Risør Dampskibsselskab (J. W. Prebensen),

1918: Solgt til A/S Lægtertransport (Harald Boe), Kristiania
1922: Solgt til A/S Lægtertransport (O. Paulsen, Greåker),

1924: Solgt til A/S Karmø (O. Paulsen, Greåker), Oslo
1933: 25.06.: Grunnstøtte og sank ved Lyngholmen i Onsøy

21) D/S BREME (LDAP)

Bygd av Forges & Ch. de la Mediterrainee, La Seyne som patruljebåt
315 t.dpl. 133.6 x 23.4 x 11.9
l-90mm, l-47mm

2cyl.Comp. (F & Ch. de la Med., Marseille), 365 iHK
1917: Levert som BREME for Armée Navale Francais

1919: Solgt til Trsp. Gen. Mar. & Fluviaux, La Rochelle,

1927: Solgt til A/S Breme (Chr. Gjestsen), Skudeneshavn
1933: 03.07.: Kantret og sank v/Horns rev på reise

22) Tre-M/S RØSNES (MPBT)

Bygd i Kragerø som brigg
183 brt, 173 nrt 93.5x22.0x11.2

1875: Levert som GUNGNER for Johan Dahll, Kragerø
1903: Solgt til Et Actieselskab (T. K. Jensen), Aalborg,

1906: Solgt til O. M. Syvertsen, Kristiansand.
1914: Slettet av Veritas, trolig nedrigget til lekter
1917: Ført inn igjen i registrene som HANSAVAAG

1919: Solgt til Øistein Torgersen, Haugesund.
Omdøpt GRIMSØY

Risør

Kristiania

på reise Tønsberg - Sannesund. Føreren fengslet i 30
dager for å ha ført fartøyet mens han var full.

Frankrike

Ombygd til last: 336 brt, 124 nrt

Nordenham - Halden med sinders.

Danmark

for Johannes Østensjø, Haugesund.
Ombygget til M/S: 172 brt, 109 nrt, 300 t.dw. 100.2 x
23.3 x 11.4 2cyl. 2R Bolinder RMQ.&C. G. Bolinders
mek. Verksteds A/B, Stockholm), 120 bHK

1922: Solgt til A/S Løining (T. Larsen, Møglestu),
Lillesand. Omdøpt LØINING

1928: Solgt til Gunnar Hansen, Røssnes i Salten, Bodø
1929: Omdøpt RØSNES
1933: 23.07.: Grunnstøtte og sank v/Gamvik, på reise Jarfjord

- Melbu med sild. Tåke, strøm og kartfeil.

23) Tre-D/S FØNLX (LDXZ/JTMP)
Bygd av J. Bang, Gamla Lödöse
162 brt, 73 nrt 99.9x22.9x10.1

2cyl.Comp. (Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg),
1884: Levert som ÖSTERGOTLAND, trolig for svensk eier.
i 1896: PHÖNIX, J. Röhrich, Riga, Russland
c. 1900: Solgt til A/S D/S Fønix (Johs. Rye Holmboe), Tromsø

1915: Solgt til A/S D/S Fønix (Arne Ellingsen), Sigerfjord
1917: Solgt til A/S Nordlands Olie- & Kraftfoderfabrik,

1930: Solgt til A/S Hartvig Hansen, Røsnes i Salten, Bodø
1933: 27.07.: Brant ved Tvervik i Beiarn, med vedlast.

24) Tre-D/S BERGEN I (LCMZ/MDPF)

Bygd i Beitstad, trolig som seilfartøy
134 brt, 90 nrt 91.0x26.5x7.5

1906: Registrert som INGA for Peder Magnussen, sted ukjent
1907: 18.03.: Solgt til Bergens Bugserbaat Kompagni (P

1910: 17.10.: Solgt til A/S Bergens Bugserbaat Kompagni,
Bergen

1911: 07.04.: Solgt til A/S Bergen I (Paal Kahrs), Bergen
1917: 25.06.: Solgt til Sigurd J. Ottesen, Bergen
1922: 03.05.: Solgt til Carl Johannesen, Bergen
1922: 25.05.: Solgt til Erik Aasen, Bergen
1923: 15.08.: Solgt til Henrik Sandal &J. Skjerdal (J.

Skjerdal), Bergen
1924: 23.04.: Solgt til J. Skjerdal, Bergen
1933: 28.08.: Sprang lekk og sank på reise Beisfjord - Harstad

med støpesand.

25) D/S HIRUNDO (LFPQ)
Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 252)
1944 brt, 1126 nrt, 3210 t.dw.280.3 x 42.1 x 18.0

3Exp. (FMV), 242 NHK
1926: Febr.: Levert som HIRUNDO for Bruusgaard Kiøste-

Omdøpt FØNIX

Svolvær

Larsen), Bergen.
Omdøpt BERGEN I. Dampmaskin innsatt:
2cyl.Comp.(Sandbrugatens MV, Bergen), 95 iHK

ruds D/S A/S (Bruusgaard Kiøsterud & Co.), Drammen
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1933: 22.09.: Grunnstøtte og sank utenfor Kohsichang på reise
Bangkok - Swatow med stykkgods. Både fører og
styrmann bøtlagt for grov uaktsomhet.

26) Comp.-D/S BERGENSEREN (LCNA/JPND)
Bygd av Thorskogs mek. Verkstad, Thorskog,
81 brt, 26nrt 88.8x17.8x9.5

2cyl.Comp. (Torskog), 95 iHK
1898: Levert som LEIF for Dansk-Islandsk Fiskeri, Køben

havn, Danmark

1901: 27.03.: Solgt til A/S Bergenseren (Harald Wesenberg),
Bergen. Omdøpt BERGENSEREN

1905: 04.05.: Solgt til Einar Hausvik, Bergen
1912: 08.01.: Solgt til A/S United Sardine Factories, Bergen

(B-45-B)

1933: 26.09.: Grunnstøtte og sank ved Tungodden på reise
Bergen - Sogn i ballast. Regntykke.

27) D/S ROHOLM (LJSQ)
Bygd av McDougall, Duluth SB Co., Duluth MN, USA (# 1333)
2251 brt, 1318 nrt, 3600 t.dw.251.3 x 43.6 x 22.2

3Exp. (McDougall Duluth), 258 NHK
1919: Juli: Levert som CHAPAREL for US Shipping Board,

New York, USA

1929: Solgt til D/S A/S Egerø (Askeland & Hansen), Farsund
Omdøpt ROHOLM

1933: 04.10.1933: Brant og drev på land i Kvitsjøen, på reise
Arkhangelsk - Amsterdam med trelast.

28) D/S HAUGLAND (LCQM)
Bygd av Blyth SB Co. Ltd., Blyth (# 90)
3153 brt, 1952 nrt, 5125 t.dw.325.2 x 47.1 x 22.2

3Exp. (Blair & Co. Ltd., Stockton), 283 NHK
1896: Nov. : Levert som ARDOVA for E. F. &W. Roberts,

Liverpool, UK
1901: Solgt til G. M. Embiricos & Sons, Andros, Hellas

Omdøpt ANDROS
1912: Solgt til S. G. Embiricos, Andros, Hellas
1915: Solgt til N . A. Cairis, Andros, Hellas
1916: Solgt til A/S F. Hereida (Niels Røgenes), Haugesund

Omdøpt HAUGLAND
1927: Solgt til D/S A/S Theologos (Niels Røgenes),

Haugesund
1933: 13.10.: Drev i land på Murmankysten på Kolahalvøya

etter akselbrudd på reise Rotterdam - Arkhangelsk i
ballast.

1934: Nov.: Berget, reparert og satt i fart på nytt som
PAMYAT KIROVA for Sovtorgflot, Arkhangelsk, USSR

1959: Slettet av Lloyds. Skjebne ukjent.

29) D/S GRANÉRO (LDZD)

Bygd av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger (# 86)
1318 brt, 745 nrt, 2050 t.dw. 242.9 x 37.3 x 16.0

3Exp. (SS&D), 163 NHK
1923: Juli: Levert som GRANÉRO for Skibs-A/S Fjeld
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(Hans Kiær & Co. A/S), Drammen

1933: 23.10.: Grunnstøtte og sank på Skottlands østkyst på
reise Galtevik v/Hangö - South Alloa med pitprops.
Uforsiktig seilas.
Føreren bøtlagt for å ha endret på anførsler i dagboken.

30) D/S HARPEFJELL (LCLN/MPWG)

Bygd av J. Priestman & Co., Sunderland (# 31)
2206 brt, 1397 nrt, 3200 t.dw.299.5 x 39.1 x 19.9

3Exp. (W. Allan & Co., Sunderland), 217 NHK
1890: Nov: Levert som ITHAMO for Pinkey & Sons SS Co.

Ltd. (D. & G. T. Pinkney), Sunderland, UK
1893: Solgt til Columbia Steam Nav. Co. Ltd.

(W. &T. W. Pinkney), Sunderland, UK
1900: Solgt til Ångf. A/B Tirfing (A. Brostrøm & Son),

Göteborg, Sverige. Omdøpt GOTLAND
1911: Solgt til Uribe y Eguiruan, Montevideo, Uruguay.

Omdøpt SUSANA
1914: Overført til Uribe y Eguiruan, Bilbao, Spania
1915: 17.10.: Solgt til A/S Simonsens D/S (A. Simonsen),

Haugesund. Omdøpt GRANLI
1916: 11.04.: Solgt til A/S D/S Kara (Thor Thoresen),

Kristiania. Omdøpt JENISEI
1916: 07.07.: Omdøpt GRANLI
1916: 19.10.: Solgt til A/S D/S Granli (A. Jacobsen &

C. Andersen jr.), Bergen
1917: 09.10.: Solgt til A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad),

Kristiania

1926: 17.08.: Grunnstøtte på Isakflu, Lepsøy v/Ålesund
på reise Bremen - Arkhangelsk med kull. Brakt flott,
men kondemnert. Kjøpt tilbake fra forsikringsselskapet
reparert og satt i fart på nytt.

1930: Des.: Omdøpt HARPEFJELL
1933: 01.11.: Kom i brann 35 n.m. ØSØ av Vardø på reise

Kovda - London med trelast. Selvantennelse i kull

bunkers som spredte seg til lasten ved oppvarming av
skottet.

1933: 02.11.: Forlatt utenfor Zipnavolok, Rybatchi Isl.
1933: 09.11.: Kantret og sank i pos. 69.52 N, 30.19 0.

31) Tre-M/S PERSEVERANCE (LGZX/MDBT)

Bygd i Grimsby, trolig som seilfartøy
56 brt, 21 nrt 66.6x18.0x9.9

i 1906 motor av ukjent type.
1866: Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier
1906: Registrert som PERSEVERANCE for Th. Hansen

1910: Solgt til Birger Pedersen m.fl., Haugesund
1915: Ny motor: 2cyl. Grei PM (A. Gulowsen, Kristiania),
1918: Solgt til Egil Hovdan Ørsvaag, Vågan/Svolvær
1925: Solgt til Johan Pedersen, Nestby i Saltdalen/Svolvær

1933: 13.12.: Grunstøtte i snøkave og sank ved Linesstøiten
på reise Kristiansund - Namsos i ballast.

m.fl., Haugesund

Ny motor: 2cyl. Rap PM, 38 bHK
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guttunge PÅ Rørstad i Sørfold i begynnelsen av de glade femtiåra husker jeg dis Bodin som havets store
Kj eventyrskip. Når hun medsvart røyk mot blå sommerhimmelkom rundtKannsteineneytterst i Sørfoldjjordenpå
vei inn til Tårnvik viste alle at dette var "Bodin" lengefør konturene av skipet kunnefortelte det. D/s Bodin var da
også SDS aller siste dampskip ogkanskje det eneste dampskipet vi som 50- 60 åringer i dagkan huske i vanlig rutefart
ijjordene i Salten.

Men hva var det for et skip denne damp
båten som da jeg var ombord som passasjer
på midten av femtiårene allerede var blitt
en veteranbåt å regne og som først ble
opphugget i 1958. Hvor mye er det mulig
å avdekke av hendelser og dramatikk opp
igjennom alle disse årene ? Det meste av
det dagligdagse er sikkert blitt borte i
glemselens hav, men noen hendelser lar det
seg kanskje gjøre å riste støvet av, så la oss
forsøke. ..

D/s Bodin ble levert til Salten Damp
skipsselskab (SDS) fra Mjellem & Karlsen
i Bergen så tidlig som i 1909 da Nord
landsleia enda var full av brun-barkede seil.

Med en tonnasje på 262 brt. og med en
lengde på 113 fot ble skipet blant de største
i rederiet. Maskinen som var installert var

en 2 syl. Compound maskin på 275 IHK,
også den levert av Mjellem & Karlsen. Med
steamen på topp ble det 10 knops fart i
godt vær, noe som den gang var sett på
som meget bra.

Søndag den 1. mai, en knapp uke etter
avgang fra Bergen og med en del anløp av
steder oppover langs kysten, er Bodin kom
met inn i hjemlige farvann. På Salten
fj orden ble nybygget møtt av d/s Folden
og d/s Salten (bygget henholdsvis 1905 og
1908). Med gotisk skrift kunne man i
Nordlandsposten den 4. mai dette året lese
følgende: "Saltens Dampskibs nye skib dis
Bodin kom hertil Søndag, mødt ute vedArnø
av dis Folden ogsenere av dis Salten efter at
denne var kommetfra Saltdalen, begge ifuld
flagpuss. "
Ute ved Arnøya gikk en del av de innbudte
gjestene over fra Folden, og ombord i Bodin
serverte kaptein Olsen forfriskninger i
salongen og det ble holdt festtaler på vei
innover mot hjembyen.

God mottagelse

Historien om d/s Bodin
Det siste dampskipet i SDS flåte

Skipet ble funnet å være særdeles solid og ekstraturen Det kunne være til et større
velbygd og særlig 3. klassen ble rost for sin fiskerimøte i Trondheim, en påsketur til
romslighet og komfort. Skipet hadde Saltdal, en sangertur til Mosjøen, eller en
dessuten en smakfull 1. klasse salong med ekstratur til Narvik når "Bodø-Glimt"
6 stykker 1. klasse lugarer oppe på prome- skulle spille bortekamp. Passasjerer og
nadedekket (fra broen og bakover) . Det var godsfrakter på slike turer var da ofte til sterkt
dessuten på båtdekket gitt plass for senere reduserte priser.
oppmontering av en hytte med plass til
ytterlige 6 lugarer.

Saltens Dampskipsselskab drev allerede på prøvetUT
denne tiden rutefart på Beiarn, Saltdal, Allerede 10 år etter leveringen hadde tidens
Folden, Gildeskål, ute på Værene og på utvikling gjort en ombygging nødvendig og
Nordre Helgeland samt på nordre Salten like oppunder jul i 1921 ble Bodin slipsatt
med anløp av Svolvær, Lødingen og Nar- ved Bodø Skipsverft for ombygging. Skipet
vik. Det ble dessuten i fiske-sesongen utført ble nå avkappet midtskips og forlenget med
turer på Vest Lofoten. 16 fot ( til 129.3 fot) og med sin nye ton-

Punkdigheten kunne det imidlertid være nasje på 324 brt. ble dermed Bodin SDS
så som så med, og forsinkelser og känsel- nest største skip. Skipsidene ble nå helt inne
leringer av ruteavganger var vanlige særlig bygget med unnatak av en mindre luke hvor
om vintrene, noe ble bekjentgjort i avisene passasjerene fra småbåt kunne gå inn, og
og noe bare skjedde der og da. etter påbud fra Skipskontrollen ble det

Når man i tillegg titter inn i rutene (for langskips i skroget innlagt kraftige forsterk
1918) og ser at Saltdalruten (Rute B), Fol- ninger.
laruten (Rute C), Beiarruten (Rute D), og Ved at overbygningen etter forlengelsen
til Værene (Rute E), hver bare hadde to nå kunne flyttes 6 fot forover ble en del av
ukendige förbindelser til/fra Bodø blir en innredning akterut gjort om til laste-rom
ruteendring enda mere virkningsfull for en med ny luke, lastebom og vinsj. Formast
allerede planlagt bytur. med luke og vinsj blir samtidig flyttet 8 fot

For uten om de vanlige rutene ble skipene bakover. Til sammen gav disse ombyg
tidlig på 1900 tallet ofte benyttet til ningene en skipsprofil som ikke var så ulik

Bodin liggende vedMjellem &Karlsen, klarfor levering i 1909. Foto via AlfJKristiansen

av Arne Harsund

Omfattende ombygging med
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de hurtigrutene som seiler på denne tiden.
Mange nye lugarer kom og passasjer-antallet
ble også øket fra 185 til 300.
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Alt dette, sammen med større kullbokser

skulle komme godt med da skipet nå etter
planen skulle settes inn i "ekstrahurtigrute"
mellom Trondheim og Bodø.

Etter 4 mnd. arbeid, om ettermiddagen den
17 april i 1922 i skyet og smult vær og med
4 varmegrader i luften startet prøveturen
fra Bodø Skipsverft. Ombord var "direk
sjon, repræsentantskap og en mengde inn
budne gjæster" og det var stor stemning
ombord. Det "nye skipet" tok en sving langs
dampskipskaien hvor rederiets d/s Folden
lå seilklar med en mengde passasjerer
ombord og hva var vel mer naturlig enn en
kappkjøring på fjorden. Tidligere hadde
Bodin vært Folden underlegen når det gjaldt
fart, men det viste seg nå at "nybygget"
(med kontrapropeller, opptrimmet maskin
og lengere skrog) dro ifrå til stor glede om
bord på Bodin. Fra d/s Folden ropte kap
teinen i "ropert" : "Dere har fått et præktig
skib— gratulerer." Det ble festmiddag i
salongen med mange taler og gratulasjoner.

Som planlagt ble Bodin nå straks satt inn
som "ekstra hurtigrute" mellom Trond
heim og Bodø med mellomsteder. Ruten
hadde statsbevilgninger og var blitt drevet
en tid med d/s Salten og Folden med avg.
fra Bodø hver mandag kl. 1900 og tilbake
fra Trondheim hver torsdag kl. 1200 etter
korrespondanse med dagtoget fra "Kris
tiania". I sommerhalvåret i 1922 ble for

øvrig ruten øket til 2 avganger per uke og i
fisketiden ble ruten fra Bodø noen år også
forlenget til Vest Lofoten.

Det skulle imidlertid vise seg, at tross
ombyggingen var også Bodin i minste laget
for denne farten og allerede året etter ble
Skjerstad anskaffet for denne ruten.

Trondheimsruten og i særdeleshet hav
stykket Folla kunne i vinterhalvåret bli en
utfordring for disse lokalruteskipene og det
hendte ofte at Bodin ble liggende i Rørvik
(på syd) og i Bessakersundet (på nord) og
vente på at storm og snøtykke skulle lette
før man våget seg ut på Folla.

Mitt i verste juletrafikken i 1922, ble for
øvrig Bodin innblandet i en kollisjon på
havna i Trondheim. Skipet hadde den 14.
desember nettopp lagt ut fra kaien i Trond
heim på vei nordover og utenfor Skansen
fyrlykt ble det gitt full fart i maskinen, da
det like etter kolliderte med fjorddamperen

I "hurtigrute"

Lagatun tilhørende Frosta Dampskip
selskab. Møtet med Lagatun var kraftig og
gav Bodin store baugskader, men allikevel
ikke større en at kaptein Wold kunne
fortsette til Bodø med sin julepost. Repara
sjonen måtte utsettes til ut på nyåret og til
da ble det bare gitt tillåtelse til "ordinære
lokalrutefart" og Bodin var dermed tilbake
i lokalrutefarten rundt om i fjordene.

Årene 1923 til 1925 blir jevne arbeidsår
for d/s Bodin uten de store hendelsene. En

värmegång i et lager i maskinen i september
i 1923 gjør at skipet må returnere tilbake
til Bodø fra ruten ute på Væran.

I midten av januar 1925 ryker det opp til
en storm over Salten-området som mange
mente man måtte gå helt til bake til nytt
årsstormen i 1917-18 til å finne maken og
til slutt måtte d/s Bodin tas ut av Trond
heimsruten for å utføre de mest lidende
lokalrutene i distriktet som normalt var

underholdt av de mindre skipene.
Dette året var for øvrig igjen et vanskelig

økonomisk år for SDS og direksjonen
prøvde på alle mater å spare. Gods- og
passasjer frakter var blitt nedsatt med ca,
20 % og de store kullfyrte skipene var dyre
i drift.

I september ble to av de største båtene,
Bodin og Ofoten lagt i opplag og den mye
mindre d/s Hammerø med mye mindre
kullforbruk ble satt inn i stedet, vesentlig i
Helgelandsruten. Av de skip SDS har eiet
opp gjennom tidene er vel Hammerø
(bygget 1865) det mest utskjelte skip, og så
også denne gangen. Helgelenderne raste i
avisspaltene og allerede to måneder senere
bøyde SDS av og Bodin ble tatt ut av opplag.

På ettermiddagen den 25. januar i 1927
finner vi skipet på syd i Helgelandsruten,
været er stille, men med tett snøfall over

flatt vinterhav. I Bjerangfjorden i Meløy var
det den gangen dårlig med fyrlykter, men
farvannet var kjent for karene på broa og
man gikk derfor med full fart. Like fullt
kommer skipet ut av kurs og grunnstøter
ved Sauraholmen. Det var flo sjø og da blir
det oftest tørt under kjølen etter noen timer
på en havarist her oppe i Nord-Norge.

For å spare bergingsutgifter var det vanlig
på den tiden at selskapets egne skip fikk
prøve seg først og d/s Salten blir straks
beordret sydover. Ved neste flo gjøres det

Lave frakter i 1920 åra

På grunn i Meløy

flere forsøk, men alle trosser ryker. Bjerg
ingsbåten Sterkodder er også kommet til,
men ingen forsøk gjøres herfrå da man ikke
kan bli enig om "bergingslønnen". På neste
høyvann klarte allikevel Salten jobben og
det viste seg at skaden på havaristen, grun
net rene bunnforhold på strandingstedet,
var minimale.

Om sommeren samme året finner vi skipet
på vei inn til Røsvik i Sørfold i forbindelse
med konfirmasjon søndag og kirkekonsert
på stedet.

Saltens Dampskipsselskab hadde lange
tradisjoner med ekstraturer av dette slaget,
til trivsel for dem som ble med på turen og
til ekstra glede og oppmerksomhet for
arrangementskomiteen på stedet.

Årene 1928 og 1929 blir seilas uten store
havarier og udramatiske vinterdøgn med
snøkov og nattemørke i leia avløses av
sommerblanke dager med sølv i havet og
lange dovne landskygger fra høyreist
nordlandsnatur.

I Saltendistriktet kom vinteren i 1928

allerede i slutten av september med kulde
og snø som dekket potetåkrene og jagde
sauene ned fra fjellene. I slutten av juni
denne sommeren fikk d/s Bodin på vei inn
Rødøyfjorden yte en hjelpene hand i leia.
En liten frakteskute med navnet Beiar

jjorden med full favnvedlast, hadde delevis
kantret ute i fjorden og Bodin ble med på
opprettingen av skipet før den hastet videre
med sine passasjerer.

D/s Skjerstad går nå i Trondhjemsruten,
men med Bodin som fast avløser ved de

årlige verkstedsoppholdene. Ellers hadde
Bodin travle dager i lokalfarten.

Fra Saltdal er det ofte med mye levende
slaktekveg som skal omlastes i Bodø til d/s
Skjerstadar: videreforsendelse tilTrondheim
I Innlandsruten, fra Tysfjord kommer det
mye sement, ofte opp til 700-800 sekker
per tur. Sammen med hurtigrutene og
kystgodsruteskip kunne det bli trängt om
kaiplassen i Bodø og lyden av susende
vingeslag fra propeller, tunge slag fra
semidiesel, rasling fra vinsjer og kjetting,
skrik og leven fra mennesker og dyr gjorde
kaien til et livfullt område i disse årene.

Mitt i travleste juletrafikken, lille julaften i
1930, er igjen Bodin innom et nordnorsk
tangskjær. Denne gangen er det ved Grøtøy,
men ikke verre en at neste tur som er til

Folla allikevel kan gjennomføres med

Travle dager i 1 930-åra
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julepost og det hele. Juleværet dette året ringe hjemmekontoret og d/s Ofoten fikk i Da SDS sine vinterruter ble lagt ut 14.

(1930) bestod av våte mørke dager med oppdrag å hente den uheldige hjem. september 1945 var d/s Bodin allikevel

svarte netter takket være en kjent kar i seilingsklar. I begynnelsen var det bare

distriktet ved navnet "sydvesten" Det er forresten ikke bare i leia at farer lure. seilinger om dagen da fyrlysene enda ikke

Nve ombygfdnp-er Kabelskipet var fast stasjonert i Bodø og mørke nordlandsnetter.
Tiij- o i -ni- -i jo kunne vel vært god for en egen liten historie
1 alle disse årene har Bodin seik med apen , & &
r im i i- oi • • ii- o inAn iså måte. En fin sommernatt mitt i juni i De første årene etter krigen ble travle år med
bro slik det varvanlig pa skip tidlig pa 191)0- > &

tallet. 11935 fikk imidlertid skipet inne- X 934 lå LandeS° fartøyet ved siden av Bodin mye last til en landsdel som er i oppbygging.
r tl i «... j j i ii • da det tok til å brenne i mannskaps- En berging får skipet også med seg i 1946,
bygd bro og slutt var dermed iskalde timer . . . r & & r & & . >

ii imi i- i i- i innredningen på førstnevnte. En uteligger da det i slutten av oktober på tur fra Narvik
pa vakt nvor seiv ikke skinnpels, skinnlue . . „ . „ .

; i . • i i i. .i ni .i hadde visstnok funnet veien ombord på oppdager en havarist på et skjær ved
og trebotninger kunne holde råkald havtake „ . . .

Ar i, ] r Landego og var skyld i det hele. På Bodin Lundøva i Steigen. Det er den 160 fots store
ute. Verst var det nok lor rormannen som „ „

o_ o  i våknet man av røyklukten og klarte såvidt Austeråt låstet med murstein, bestemt for
matte sta iro ved rattet, mens styrmannen 0r , , .

i • i • i å forhale seg ut av det verste gnistregnet før et nedbrent Finnmark som er kommet litt
og skipperen derimot kunne trampe tverr- „ • .
i • r i • -i i /n ilden også sprang innover egen skipsrekke. utenfor leia. Med Bodins hjelp blir hava

skips rra broving tii broving og stikke innom & r & & r ; r
i -i i •li risten trukket av, men den lekker som en
bestikken en gang i blant.

t i_ u -mao j *-j r sil og videre sleping måtte oppgis og den
1 oktober il 938 er det igjen tid for en _ _ & . &

ombygginger og skipet får nå det utse-ende 0§ BJ Ø 1"11"^

som vi kjenner fra 1950-årene.

Sett over et langt "lokalruteliv" var d/s Bodin forsøkt gjemt på forskjellige steder ute i Isen i Beiarfjorden om vinteren skapte årlige

et heldig skip som unngikk de store over- distriktene. Også SDS forsøkte å gjem-me vanskeligheter for lokalrute-skipene. D/s

skriftene i Bodøavisene, men noe skal nå et skipene som best de kunne. For d/s Bodin Sivert Nielsen og senere m/s Tysfjord hadde

skip råke bort iav viderverdigheter iei ofte ble gjemmestedet Jektvika på Ytre Styr- ry på seg som rederiets store isbrytere, men

trang og urein skipslei. kesnes i Sørfolda. Skipet ble imidlertid ikke også Bodin kunne stille opp. Etter en lengre

Grøtøyleia er en av dem, og i august i liggende her så lenge før det igjen kom inn kuldeperiode med 15 minusgrader i okto-

1936 var det stiv fjære da Bodin måtte ta en i lokalrutefarten igjen,
slakk høyresving ved passering av en liten

fiskeskøyte. Propellen slo "nedpå" og borte Tross minefarer og flyangrep kom d/s Bodin fjorden ikke var i stand til å mestre isen og

var den, og uten propell blir det som kjent bra gjennom krigen, men 4år uten ved- Bodin ble tatt ut fra Folla-ruten for å renske

lite fremdrift. Ombord var det ingen likehold hadde allikevel satt sine spor i dekk opp. Den 23. oktober ble hele vinter

radiotelefon og båt ble sendt i land for å og dørk. forsyningen for Beiarbygdene låstet inn i

Dampskipet Bodin på 50-tallet, etter forlengelsen i 1922 og modernisering i 1935. Foto via Per Alsaker

På denne tiden var det et kabelskip ved helt var kommet på plass og drivende miner

navnet Landego (bygget i Moss i 1927) var det godt om, og de er vanskelig å se i

Etter hvert som tyskerne i 1940 kom

nordover i landet ble små og store båter

ber 1947 hadde isen lagt seg så tykk at den

lille bygde-ruten m/s Lillevik som gikk i

Isbryting i Beiarfjorden
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Bodø, og med 1100 sekker mel av for
skjellige slag, foruten om bensin, lampe
parafin og andre smårekvisita som hører
hverdag og høytid til stevnet dampskipet
inn mot iskanten. Denne gangen seiret stål
og maskinkraft over havisen og Bodin kom
seg helt inn til Tvervik med sin dyrebare
vinterforsyning.

Også 1949 gikk inn med storstorm som så
mange gånger før i januar. Den 15. januar
havarerte rederiets m/s Osa ved Vokkøya
ute i Værran og i Bodø slår sjøen over
moloen i orkanbyger av det slaget man ikke
har lett for å glemme. På havna lå skipene
med maskinene i gang for å lette trykket på
kjettinger og manillatrosser når vindrossene
var på det verste.

For d/s Bodin kom denne stormen

meget ubeleilig da skipet var mitt i en
kjelesjau, oppankret på havna, og hadde
dermed bare ankrene å stole på. Mitt i verste
villskapen ryker den ene ankerkjettingen og
det hele hadde vel endt i Rønvikfjæra hadde
det ikke vært for d/s Steigen som mitt mel
lom stormkastene klarte å taue "den hjelpe
løse" inn til Fischerkaien.

Men la oss også ta med en liten julestem
ning fra en reisebeskrivelse fra Bodin sakset
fra Nordlandsposten tett oppunder jul i
Helgelandsruten i 1949. Den forteller om
et travelt skip som er nediset av østavinds
kuling til høyt oppe i riggen og med mange
passasjerer som skal hjem til jul. I salongen
på 1. plass står juletreet pyntet og stuerten
høster ros for sin gode forpleining. Det var
den gang man reiste så sakte at man hadde
tid til å spise ombord. Også dame-salongen
på 3. plass nevnes som et trivelig sted med
julestemning og hyggelige mennesker.
Skipet blir på turen noe forsinket fra Mo
sjøen grunnet forsinket korresponderende
tog, men både julepost og passasjerer kom
mer til slutt lykkelig frem til jul.

Dramatikk og vintercruise
Under Lofotfisket var det ekstra stor

travelhet i Innlandsruta. Særlig var Svolvær
et knutepunkt med mye last og mange
passasjerer. I februar 1951 passerer Bodin
over Høla i Lofoten en sjark som blusser
etter hjelp. Det blåser friskt fra sørvest og
den korte vinterdagen holder på å gå over i
kveld og nattemørke. Det viser seg at en
sjark allerede er sunket og at kameratbåten
har reddet fiskeren fra denne (begge sjarkene
var hjemmehørende i Nordfold). Under
dette har imidlertid et tau gått i propellen

og også denne båten må nå ha hjelp. Kap
tein Normann får nå sleper ombord og man
prøver å taue den inn til Skrova. Plutselig
merker man fra broa på Bodin at også denne
sjarken holder på å synke og før man rekker
å sette ut egen livbåt er de to fiskerne alt i
sjøen. Det er nå at kaptein Normann hop
per over rekka og ut i mørke vinterhavet og
klarer å redde den ene fiskerne, den andre
er det derimot uråd å finne.

For denne bragden blir kapteinen i juni
tildelt "Carnegies gullmedalje for redning
av menneskeliv".

Også på 1950-tallet ble det under Lofot
fisket arrangert rene turist turer både ut fra
Bodø og ut fra Narvik. En typisk slik tur
hadde avgang fra Bodø kl 2300 og
ankommer Henningsvær om natten. Man
følger så fiskerne ut på fiskefeltet neste
morgenen og siden går turen til Svolvær
med besøk ved et av fiskemottakene og
deretter retur til Bodø om morgenen neste
dag. Skipet kunne på slike turer ha opp til
40 passasjerer og for noen ble det å over
natte i benkesetene i salongene.

Etter hvert som nyskipene begynner å
komme i 1951 blir flere av de gamle damp
skipene borte. Da m/s Steigen blir levert i
1953 ble Folden borte, og tilbake av de
gamle damperene var det nå bare Bodin som
da var blitt 43 år gammel.

Det blir allikevel foreløpig ingen rolig
alderdom for gamle Bodin og dampbåten
er å finne i alle rutene til SDS i flere år
fremover.

Natten til søndag den 28. mars i 1954 er
d/s Bodin og d/s Tysfjord i Innlandsruten,
Bodin på nord og Tysfjord på syd. Det er
nattemørkt men været er bra og sikten er
god. Like ved Tranøy skal skipene som
vanlig passere hverandre som så mange
gånger, men så skjer det som desverre av og
til skjer. Vikemanøvrer og signaler mellom
skipene misforstås og til slutt hjelper heller
ikke full fart akterover. D/s Bodin treffer

Tysfjord på styrbord side ved lasteluka og
raser videre bakover skutesiden. Skadene er

ikke større en at begge skipene kunne
komme seg selvhjulpne til verksted, og for
Bodin ble det en uke på slipp i Harstad.
Som om ikke dette var nok dette året,

forsvant rekkverk og flaggstång og deler av
promenadedekket akterut i juli ved kai i
Bodø, men da var det m/s Barøy til Ofotens
Dampskipsselskab som kom for nær.

Nyskipene kommer

En gammel dame tar farvel
11956 merker vi at gamle Bodin er mindre
i bruk. Et kullforbruk fra 3,3-til 3,5 hl. i

timen er hverken det billigste eller det mest
rasjonelle brennstoffet i 1956. Skipet fun
gerer nå tydeligvis som et reserveskip for
den ellers så moderne flåten av store motor

skip.
Den 24. august etter en tur i Follaruten

går skipet i opplag på Bodø indre havn og
blir liggende her uvirksom hele vinteren.
Den nye generasjon av skip har overtatt.

En lite sommerlig "come back" blir det
allikevel for gamle Bodin da den i april 1957
igjen settes i fart. Knapphet på tonnasje i
SDS i forbindelsen med vårpuss og serti
fikatfornyelser av flåten gjør at den gamle
damen igjen er å se i leia. Hele denne som
meren seiler hun og dukker etter hvert opp
i alle lokalrutene rundt om i distriktet, men

i juli er det slutt. Det bli i Innlandsruten
mellom Bodø og Svolvær (Rute 12) at de
siste sjømilene skal pløyes. Tre slike turer
utfører skipet etter hverandre. Den aller siste
turen går fra Bodø Torsdag den 18. juli.
Søndags kveld den 21. juli er skipet til bake
og de siste passasjerene går over landgangen
i Bodø og postflagget strykes.

Skipet er solgt til Sivert Bakke i Bergen og
samme uke kommer det mannskaper opp
fra Bergen for å hente henne nedover. Det
tas inn bunkers i Bodø onsdag den 24. juli
og kursen settes sydover mot Bergen. Herfrå
ble også livsveien kort, da skipet allerede i
mars 1958 ble levert til Belgia for opp
hogging.

Med d/s Bodin forsvant det siste damp
skipet i fast fart ut fra Bodø havn og med
henne hele den generasjonen av skip som
var med på å starte og bygge opp, ikke bare
Saltens Dampskipsselskab men en hel
landsdel fra 1910 og frem til 1957. Histo
rien om Bodin er også en historie fra den
gangen da en sjøreise i tid var så lang at
mennesker fikk tid til å møte hverandre,

og hvor dagens hendelser kunne diskuteres,
vennskapsbånd kunne knyttes og kanskje
en aldri så liten flørt i salongen eller bak
skorsteinen før skipet la til kai. Slike detaljer
forteller denne artikkelen ingen ting om,
for dem var det umulig å grave fram fra
støvet.

SKIPETNR. 4 - 2001
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Fartøyvernet i Norge er som kjent stort sett
basert på frivillig innsats. Norsk Förening
for Fartøyvern (NFF) har siden oppstarten
arbeidet for at offentlige myndigheter skal
ta ytterligere ansvar for fartøyvernet og også
bevilge større midler til dette formålet. För
eningen mener at oppmerksomheten og
bevilgningene fartøyvernet får, på ingen
måte står i forhold til den formidable posi
sjonen sjøfart, fiskeri og kystliv forøvrig har
hatt, og fortsatt har, i Norge.

Da NFF ble etablert i 1985 fantes det in

gen organisert fartøyverngruppe i Norge.
Vernefeltet var nylig lagt under Miljøvern
departementet. Bevilgningene var små. Mye
har forandret seg de 26 årene föreningen
har eksistert. For seiv om det, i NFFs øyne,
er langt igjen før fartøyvernet er godt nok
ivaretatt av myndighetene og sidestilt det
landbaserte kulturminnevernet, har fartøy
vernets status blitt betydelig høynet.

NFF har god dialog med både Riksanti
kvaren og departementet. Flere år på rad
har föreningen møtt Energi- og miljøkomi
teen i forbindelse med budsjettforhand
linger i Stortinget. Som resultat av møtene
har kystkultur og fartøyvern fått egen post
på stats-budsjettet. Disse midlene forvaltes
av Riksantikvaren. Föreningen får også, som
frivillig organisasjon, årlig drifts-støtte av
staten. Med møtene i Energi- og miljø
komiteen har fartøyvernere fått anledning
til å legge frem sitt syn på det maritime
kulturvernets status i Norge. NFF er i dag
en naturlig høringsinstans når det gjelder
maritimt kulturminnevern.

Tilbake til föreningens fødsel: Det var i
hovedsak tre motiver som lå til grunn da
en gruppe eiere av verneverdige fartøy tok
initiativ til oppstartingsmøte. De ville øke
samarbeidet mellom eiere av verneverdige
fartøy, fremme bevaring av verneverdige
fartøy etter antikvariske prinsipper, og også
få til en enhetlig opptreden overfor myn
digheter.

Det er fartøyene, og ikke de frivillige, som
har medlemskap i NFF, og for tiden teller
vi 104. Det er om lag to tredjedeler av alle
vernede fartøy i Norge. Dekkede skip eller
store åpne båter kan bli medlem dersom de
restaureres etter antikvariske prinsipper og
vurderes som verneverdige. Föreningen tar
sikte på å bevare fartøyene i rimelig sjødyk-

Norsk Förening for Fartøyvern
tig stand, og er opptatt
av å verne disse kultur

minnene gjennom å
bruke dem. Medlems

massen er variert, og
spenner fra mindre fis
kefartøy til mer kjente
skikkelser blant red

ningsskøyter, galeaser,
jakter og dampskip.
Medlemsfartøyene er
lokalisert over hele lan
det.

Föreningens styre består
for tiden avJan H. Arnt
zen for motorskipet
"Hvaler", Frode Aarvik

for jekta "Pauline", Olav
Christensen for "Hol

vikjekta", Nils Jørgen
Borgland for galeasen
"Havnøy", Viggo Nonås

tor dampsKipet vister , ]\[ffmener at offentlig interesseforfartøyvernpå ingen måte står iforhold
ler Kristian Rognes ror til betydningen som sjøfart og sjøkultur har i Norge.
slepebåten "Ørnen", Gamle Salten under Nordsteam 2000 Bergen. Foto Dag BakkaJr
Nils Skulstad for mo-

torskipet "Granvin" og varamedlem Gjer- ansatte. På nettstedet http://www.norsk
mund Syversen for dampskipet "Engebret fartoyvern.no finnes link til medlemmenes
Soot". hjemmesider og mer informasjon om for-

Det daglige arbeidet foregår ved kontorene
i Stortingsgaten i Oslo, med to sekretariats-

Nordhordland Veteranbåtlag - D/S"OSTER"

Fjordabåtkalenderen 2002 foreligger nå for salg, pris. kr. 80,-. Norsk/engelsk
utgave, med bilder fra Nordsteam 2000.

Andre produkter i vårt sortiment som kan nevnes:
Kaffekrus 60,- T-skjorte (alle str.)... 100,-

Pins 30,- College-genser. 190,-
Caps 75,- Kalotthatt 75,-

Postkort farge/sh 10,- CD 150,-
Video 246,- Fargetrykk 50,-

+ porto/emballasje.

Våre produkter kan også sees på www.nhvl.org Du kan også bestille på

hjemmesiden, eller på mail til butikk@oster.as eller tlf. 56 35 01 21. (Vigdis

Markussen). Overskuddet fra salgsartiklene går uavkortet til restaureringen av
D/S "OSTER".

eningen.

å
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Jag tror, att det bifogade fotot föreställer
3-mastskonerten Sissi av Bergen, byggd
1904 i Södra Garn i närheten av Lödöse

vid Göta älv. Fotot är taget i Horsens,
Danmark, förmodligen på 1920-talet. Är
det någon av läsarna, som kan bekräfta
detta, och även berätta hennes norska

historia; gärna med foto från senare år.

Jag skulle också vilja ha historik och gärna
foto beträffande tre kuttrar, som sålts från

Sverige till Norge:

I mangel av svar så jeg prøver igjen:
Er det noen som kjenner forhistorien til
M/S Hunter (ør den ble innkjøpt til Norge
i 1997? Er det noen som har tilgang til
American Bureau-register? Den står ikke
i LR eller DNV, kun i INS med ex navn
Orion II - 97 ex Chris B - 95 ex Wanda
Louise -90.
Som Wanda Louise var båten 99 brt. USA

flagg. Som Hunter er den 262 brt.

Til rederihistorie nr. 200 Rederiet Jacob
Lind, Kjøpsvik, i «Skipet» 3.00 har Frank
Bretschneider ytterligere opp-lysninger
om ms Stella Orion, 3940 tdw, bygget
1959 på Paul Lindenau i Kiel. Vi henviste
i skipslisten til et havari i august 1980 hvor
skipet ble skadet og liggende i havarert
stand inntil det ble hugget i 1986.

Skonnert Sissi

William ex William & Louise, byggd
1873 i Rye, 48 brt, 42 nrt, såld till
Norge efter haveri i Nord-sjön i juli
1906, norsk signal: KCVG, hemort:
Egersund.
Gunnar, byggd 1904 i Bergen, 85 brt,
69 nrt, hemmahörande i Skär-hamn
1909-1914, då den såldes till Skude
neshavn.

Barbro ex Island, ex Volau vent, byggd
1884 i Burton Stather, 95 brt, 66 nrt,
såld den 6 mars 1930 till AS Nord-

fjords Fiskeselskab, Räsnäs pr Saken
för SEK 18.000.

Chaseren Hunter

M/S Stella Orion

e-post: leif.nordeide@c2i.net

Torsten Hagnéus

Leif K. Nordeide

Göteborg

Frank oppgir at skipet grunnstøtte som Wilhelmsen der den forliser i Rødehavet.
Maria Pia Esse 4.august 1980 ved lera- Dette fotoet har jeg fått av kona til 3.
petra, Kreta. styrmann Torbjørn Oversen fra Sellbak

I «Skipet» 1/2-94 står det litt om Ogna til KanskJ e kan det være noen lesere som var
J L Mowinckels Rederi. Fra Tore Martin med På handelsene J eg nevner-

Johansen fra Oslo har jeg fått et bilde som Anders Grmdha
viser båten der den står på grunn i Schelde. Vollen i Asker
Han var matros på Ogna den gangen, og
han fortalte meg at de sto på grunnen i KxiegSriSCnkuttern
17 døgn. De var underveis fra Antwerpen I have some additions and comments to
til Le Havre. Dag BakkaJr s article "Kriegsfisch-kutter"

Har også et foto av Taiwan til Wilh in "Skipet" 1.2001.

mwitan.

Kan dette være Sissi:3 Innkjøpt til Norge i 1924 og kondemnert i 1980.

Slik sä Sissi utpå 40-tallet. Kan det være sammefartøy?
Foto via Lars Sæmund Sjo i Kvinnhersminne - årbok IX 1999

Havarier Je§ ma takke for et interessant blad.

ved Fredrikstad,

SKIPET NR. 4 - 2001
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You are quoting Erich Gröner: Die deut
schen Kriegsschiffe, in the dition of two
voilumes which I had finished after Grö

ner passed away in 1965. This edition is
quite obsolete, as we were able to dig into
110 tons of documents of the German

Navy which were handed back from the
Admiralty at that time. This resulted in a
9-volume edition (+ register voilume) up
to 1993. When this edition was nearly fin
ished, another batch of 11000 documents

+ 11000 drawings from the technical de
partment (Kon-struktionsamt) came back
from Lenin-grad, and we had to start an
other revision.

During our research we found that the
following KFKs were transferred to Nor
way after the war:
KFK289, 335, 351, 387, 388, 466

As to those built in Sweden and now

under Norwegian flag, there must be
something wrong with the information
on that vessel at Meløy Bygdemuseum,
Ørnes. If it had been built in Göteborg,
it must hav been one out of KFK 108,

109 and 110. But these three are quite
well accounted for. So the buildingplace
must be wrong.

The vessels: AO = H-95-SD, Cappy ex
Elling, Solek ex Ibestad, Karlsøy must come
out of the following number, built 1942/
43 in Sweden: KFK 96, 100, 101, 103,
112 and 135. If one was rebuilt from a

raised wreck, this ought to be KFK 137.
I hope this information may be of help.

Skonnert Vanse, som nevnt i Drivgods i
3.2001 som forlist ved Langesund 27.
januar 1932, så ble skipet hevet og repa
rert. Det er vel derfor det ikke er med i

Sj øfartskontorets forlisstatistikk.
Malvin Toft kan fortelle følgende: En

tid etter forliset ble vraket kjøpt av brød
rene Aalen fira Kvammen i Førdefjorden.
Etter at sandlasten var pumpet ut ble den
hevet ved hjelp av tomme oljefat og slept
opp i en strand i nærheten der alt brukbart
ble demontert. Hva som senere skjedde
med vraket visste han ikke.

Båten som ble brukt til arbeidet het

Sunnfjord og tilhørte også brødrene Aalen.
Den skal være bygget på øst-kysten av
USA i 1900. Senere skal den blitt solgt til
den svenske marinen. Deretter solgt til
andre svenske eiere og rigget til tremastet

Skonnert Vanse

Dr Dieter Jung
Berlin-Buckow

Mowinckels Ogna, 8700 tdw, bygget i 1939, på grunn ved Breskens i Schelde. Skipet gikkpå
grunn 18. desember 1949 og besetningen fikkfeire bådejul og nyttårhelgen på det tørr, før skipet

ble braktflott 3. januar ogført til Vliessingen for dokksetting. Bilde via Anders Grindlia

Vanse under berging i 1932 av Brødrene Aalen, med Sunnfjord som hjelpefartøy. Skonnert"
er vel neppe den riktige betegelsen påfartøyet som på denne tid hadde mistet riggen og må ha

vært et rent motorskip. Med 100fots lengde var den tilpasset det svenske kanalsystemet.
Foto fra Malvin Toft

seilskip med en liten Lysekil hjelpemotor. Vanse ble bygget 1918 på Skebäcks Varv i
Noen år senere ble den solgt til Norge og Örebro som Gladan til Örebro Rederi AB.
den skal da ha fått dampmaskin og gått i Skipet ble kjøpt til Norge i 1926 av Skibs
fraktfart på kysten. I 1930 ble den kjøpt AS Tulla (Nils Paulsen) i Sandefjord og
av Brødrene Aalen og ble da omdøpt til omdøpt Tulla. Etter flere eierskifter kom
Sunnfjord. Den fikk da innsatt en 2-syl den til Albert Westhassel på Vanse ved
Bolinder motor fra 1917 som tidligere Farsund, som eide den ved forliset. 1 1933
skal ha stått i betongbåten Namsenfjord ble den satt i stand som Karmøy for Peder
som ble kondemnert i Namsos i 1926. Hersvik i Skudenes-havn med 2-syl Munk-
Ble ble brukt som snurper om vinteren teli på 225 bhk. Båten gikk tapt 1.2 1939
og resten av året i fraktfart og til bjerg- etter kollisjon i Oslofjorden på reise
ningsoppdrag. Sprang lekk og sank ved Fredrikstad-Oslo med stein.
Buholmen på Stadhavet i januar 1936
låstet med ca. 1800 hl. sild.

Alf J Kristiansen
Sævelandsvik
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Møteprogram:
Onsdag 1212 kl 1900. Omvisning hos Kystverket.

Onsdag 23.1 Vest-Grønland kveld i Skipperfoteningens lokalet kl 1900. Jon
Dale, tidligete velfetdssjef i fiskeristasjonen Fætingehavn kåsetet om
totskefisket på Vest-Gtønland.

Onsdag 20.2. Åtsmøte på Skansekaia 1900

Ondag 13.3. Vi et velkommen til Ulsteinvik og Kleven Verft. Omvisning
ombotd på det nye hurtigruteskipet Finnmarken.
Avreise fra Sulesund 1400, omvisning kl 1500

Onsdag 24.4 "Cutty Sårk" i Skipperforeningens lokaler kl 1900. Stein A Roald
viset lysbilder

Onsdag 22.5. Vegsund Slipp kl 1900. Omvisning og orientering om utvidelsen
av verftet

Onsdag 19.6. Fiskerstrand verft kl 1900. Omvisning og orientering.
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Medlemsnyt

Nye medlemmer 11.09.2001

t

- 10.11.2001.

S1137 Arne Timmerling Stigbergsgatan 23 SE - 116 28 STOCKHOLM

1967 Lars Andreas Gilje Røldalsvegen 4 B 5521 HAUGESUND

1968 Willy Storvik - 9426 BJARKØY
1969 0 Terje Haraldsen Manstadåsen 8 A 1626 MANSTAD
1970 Rolf Henrichsen - 7167 VALLERSUND
1971 Tor Arne Westerlund Gjærbrynnan 11 4640 SØGNE

1972 0 David A. Sjøen Høynes 1825 TOMTER

1973 0 Tjøme Radio - 3145 TJØME
UK1974 0.R.Norland Newlands, St.Georges Road West Browley Kent BR1 2NR
1975 Magnar Vevle Sørbergveien 2 8400 SORTLAND

1976 Eyvind Nisja Storgaten 2 6509 KRISTIANSUND
1977 Peder A. Sæther - 6643 BØFJORDEN
1978 0 Kristian Pettersen Linnomstien 5 3114 TØNSBERG

1979 B Asbjørn Jacobsen - 5455 HALSNØY KLOSTER

Utmeldinger:
1661 Jarle Sulebust 6015 ÅLESUND

Dødsfall:
1629 Axel Storvold 4886 GRIMSTAD

Adresse endringer:
1513 Bengt Arvid Endresen Skolegata 6 8400 SORTLAND

421 Svein Bøgwald Sande 4485 FEDA

39 0 Einar Hegland Hansen Fådveien 12 B 0751 OSLO

1641 Egil Helland Postboks 5049 4084 STAVANGER
1752 0 ArneKvalø Lensbergløkka 5 3182 HORTEN
1075 B Henrik Lihelle Bastanesvegen 29 5329 FLORVÅG
1222 B Torolf Lunde Lillehatten 73 5148 FYLLINGSDALEN
1572 B Bertin Nilsen Sundøytangen 5216 LEPSØY
CA390 DanRodlie ukjent adresse
1288 Svein G. Rygg Stordgaten 10 C 5522 HAUGESUND

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nord ;ide@c2i.net)
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M/S TRÅSAVIK
03.07. 69 brt.

M/F MALANGEN
10.07. 2878 brt.

CHANKO I

M/S HAVILA CHARMER LLPC - Havik Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund

Lekter EIDE BARGE 28 LK7425 - Eide Marine Servcies AS, Høylandsbygd/Bergen

M/S FJORDVEIEN LLLZ - Rogaland Trafikkselskap AS, Stavanger

M/S LANGGRUNN 3YNR - Borre Havarivernskole Vestfold Fylkeskommune FKF, Horten

M/S INGAR IVERSEN LLOT - Ingar Iversen KS, Smøla/Kristiansund (M-36-SM)
03.08. 2525 brt. - Umoe Sterkoder AS, Kristiansund (200) Shipyard Yantar, Kaliningrad (skrog)

Mudderapp. NJORD LK61 85 - Selmer Skånska AS, Oslo/Bergen

M/S LIFISK LLMQ - Partrederiet Thore Ingolf DA c/o Lie Management AS, Straume/Bergen (H-74-F)

M/S ARENA LLQA - Sjøfrakt AS, Narvik

Lekter UR 95 LK7426 - Skipsaksjeselskapet Kysten, Grimstad

M/S ARNØYFJORD LLGQ - Partrederiet Arnøy DA (Arnfinn Gunnar Arnøy), Indre Nerøy/Namsos (NT-500-NR)
22.08. 90 brt. - Båt og Motorservice AS, Austafjord (20)

M/S REMØY LLQE - Remøy Havfiske AS, Fosnavåg/Ålesund (M-306-HØ)

M/S ST.MARGARETHA LLPU - Christian Magnus Rossow, Nesøya/Oslo

M/S MIO LLOF - Tor Jo Riise Meyer (Bjørn Meyer), Malaga/Oslo

M/S CAZADOR LLPG - Lafjord Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen (H-97-AV)

M/S TROMS FALKEN LLLX - TFDS Offshore AS, Tromsø

Standbyskipet Viking
Valiant er kjøpt tilbake
fra Skotland av Tananger
Offshore og harfått
navnet Guard Aleta.

Utrolig nok er det bygget
som lastebåt Jokar i 1973
som den nest siste av 20
skip i Europaserien til
Lars Rej Johansen, men i
1983 bygget om til
standbyskip Black lee.
Foto av AlfJ Kristiansen
på Husøy 24. september.

18.07. 159 brt.

19.07. 1623 brt.

26.07. 4238 brt.

27.07. 3368 brt. - Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS, Flekkefjord (168

01.08. 77 brt.

03.08. 2525 brt.

08.08. 359 brt. -ex nederlandsk reg. POPEYE (B. 1977)

08.08. 200 brt. - Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (133)

13.08. 280 brt. -ex dansk reg. ARENA

17.08. 4058 brt. - Dalian Shipyard, Dalian

27.08. 2598 brt. - Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (29)

22.08. 90 brt.

28.08. 47 brt.

04.09. 20 brt. - BSI Marine Sweden AB, Lysekil (17)

07.09. 1910 brt. -ex chiliensk EL CAZADOR

10.09. 2152 brt

•

LLOS - Sigmund Larsen, Egersund (R-35-ES)
- ex svensk reg. KAIRO.

LLKU - Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
:. - Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (47) Western Shiprepair Yard, Klaipeda (FV-14) M/S
LLPJ - Sandar Tanktransport AS, Tromsø

6

ex svensk reg. ÄGIR.

ex NIS reg. HAVILA CHARMER

ex tysk reg. FAIRALP 2

ex norsk ikke reg. HAVSTEIN

ex svensk reg. ST. MARGARETHA (B. 1978)

Brevik Construction AS, Brevik (19)

Norsk Ordinært Register

• w»
1 Trerør;
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M/S TROMSLAND LLOP - Tromsland AS, Finnsnes/Tromsø (T-2-LK)

10.09. 1572 brt. - Solstrand AS, Tomrefjord (70) Cenal Shipyard Co.Ltd., Gdansk (125) (skrog)
M/T NAVION ODIN LLGP - Navion Maritiome AS, Stavanger

Lekter MERKUR LK6520

M/S HINLOPENLLKX

M/S NOORDVAERDER LLII - Flekkefjord Fiskeriselskap AS, Flekkefjord (VA-22-F)

M/S GUARD ALETA LLQQ - Baltic AS, Tananger/Haugesund
17.09. 766 brt. -ex br.reg. VIKING VALIANT ex NOR-reg. BLACK ICE

M/S BROEGG LLIG - Fjørtoft Havfiske AS, Fjørtoft/Ålesund (M-l 85-H)

M/S ENDRE DYRØY LLNU - Partrederiet "Endre Dyrøy" ANS (Eivind Lokøy), Brattholmen/Bergen (H-15-F)
21.09. 1514 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (21) Vyborg Shipyard Jsc, Vyborg (skrog)

M/F FEDJEFJORD LLPA - Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen

M/T PEBBLE BEACH LASH5 - Pebble Beach Shipping Co.Ltd. c/o Overseas Management Co. Trust (B.V.I.) Ltd.

22.06. 41990 brt. -ex Malta reg. PANOIL
M/S HAVILA CAPTAIN LIQU3 - Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund

M/S SKANDI NEPTUNE LASG5 - Laycable Shipping Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen

M/S HELENE LASL5 - Timberline III KS, Torvastad/Kopervik

M/S LASKA LARI5 - Ask Marine Services Ltd. (Montana Maritime Ltd. AS), Wilmington/Oslo
07.08. 2595 brt. -ex Panama reg. OLGA I

M/S LADY CHRISTINE LARM5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund

15.08. 2191 brt. -ex Australia reg. SHELF SUPPORTER
M/S LADY GERDA LARN5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund

15.08. 1997 brt. -ex Australia reg. SHELF RANGER
M/S LADY MARGARETLAR05 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund

15.08. 1759 brt. -ex Australia reg. SHELF CHALLENGER
M/S FAR GRIMSHADER LLHB3 - Farstad Supply AS, Ålesund

M/T BOW FAVOUR LAQW5 - Odfjell Chemical Tankers II AS, Bergen

M/S NAGANITALASS5 - Ugland Shipping AS, Grimstad

M/S SPAR CAPELLA LASP5 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen

M/S SPAR CARINA LASQ5 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
24.09. 38337 brt. -ex Singapore reg. MAERSK TAIKUNG

M/T BREEZE LASV5 - K/S Swedane c/o Alba Shipping A/S (Hav Ship Management AS, Nesttun), Ålborg/

Juli 2001:
M/S BARCODE (LHNU) (34/-/1989) ex AFGHAN PLAINS - 96 -
Geir Atle Johnsen, Stavanger/Haugesund, omdøpt til STORM
DANCERI.
M/S EFRI ALFA (LJUC) (40/-/1981) ex HOLMGAR - 94 - fra Arild
Mundal, Svelgen/Namsos til Liv Irene Brenden og Per Ronny Brenden,
Moelv/Namsos.

10.09. 1572 brt.

11.09. 65878 brt. - Astilleros Espanoles S.A., Puerto Real (84)

12.09. 216 brt.

12.09. 752 brt.

14.09. 284 brt. - Maaskant Shipyard, Stellendam (563) Crist Spolka, Gdansk (B/2178/00) (skrog)

17.09. 766 brt.

19.09. 681 brt. - Rodman Polyships S.A., Vigo (261)

21.09. 1514 brt.

25.09. 2232 brt. - Astilleros Zamakona S.A., Bilbao (C.496)

03.07. 1658 brt. -ex NOR reg. HAVILA CAPTAIN

03.07. 6319 brt. - Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (92) S.C.Santierul Naval Tulcea S.A., Tulcea (skrog)

19.07. 5938 brt- -ex tysk/Liberia reg. SATURN

24.08. 2528 brt. -ex NOR-reg. FAR GRIMSHADER

04.09. 23190 brt.

06.09. 24942 brt. -ex Panama reg. NAGANITA

06.09. 38337 brt.

24.09. 38337 brt.

27.09. 2021 brt.

NOR - Endringer, kjø og salg:

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

AF Spesialprosjekt, Oslo
ex nederlandsk MERKUR (b. 1998)

Hinlopen AS, Syvde/Ålesund (M-9-VN)
ex St.Vincent og Gren.reg. STOIK ex NOR reg. HINLOPEN

(Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo

Bergen

Kleven Florø AS, Florø (142)

ex Singapore reg. MAERSK TUKANG

ex Bahamas reg. BREEZE

M/S FRIØY (LMFF) (118/167/1905/35) ex OSPØY- 66 ex MORIAN
- 54 - fra Nils- Tore Leivdal, Fedje/Florø til Geir Ole Søreng, Aure/
Florø.

M/S GOTUR (LJJM) (40/-/1923) ex GRANE - 58 - fra Erik Bakkevig,
Haugesund til Erik Kold Bakkevig, Haugesund.
M/S HAVILA CLEVER (LAOK) (1.409/975/1975/85) ex KRONBAS
- 98 ex WEST PENGUIN - 86 ex ATLANTIC FOSNA - 80 ex EDDA
ATLANTIC - 76 - fra Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund til
North Sea Rescue AS, Fosnavåg/Ålesund
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Fraktebåten Kwai ble

herjet av
maskinromsbrann i

vår og ble deretter
solgt til Odd Magne
Stabben som solgte
den videre til Oslo.
Karrieren i

fraktefarten er nok
over. Foto i Skudenes

3. juni av Alf]
Kristiansen.

M/S HAVILA TERN (LNAV) (1.104/800/1974/77/85) ex RESCUE
TERN - 98 ex WEST TERN - 85 - samme som HAVILA CLEVER.
M/S HOVEDØYA (LAID) (37/-/1965) - Endret fra Oslo Kommune

(Park-og Idrettsvesenet), Oslo til Oslo Kommune Friluftsetaten, Oslo.
M/F HVALER-FERGEN II (LAWE) (97/-/1963) - fra AS Hvaler Båt

og Fergeselskap, Skjærhallen/Fredrikstad til Hvalerfergen AS, Greåker/
Fredrikstad.

M/S JARO (LACF) (160/-1975) ex RINDAGUTT - 76 - Sør-Trøndelag
Fylkeskommune, Frøya videregående skole, Sistranda/Trondheim,
omdøpt til SKAGHOLM.
M/S JULIANE (LHGT) (48/-/1907) - Hard Willy Berge, Trondheim
- adresse endret til Ranheim/Trondheim.

M/S KWAI (LEEP) (194/260/1950) ex BAYERN - 69 - fra Jan Oddvar
Øye, Hjelmeland/Kristiansund til Odd Magne Stabben, Hagavik/
Kristiansund, deretter til Sturle Sandnes, Oslo/Kristiansund.

M/S MYLADY (LHTJ) (19/-/1984) - Finn Arne Engeskog, Høvik,
flyttet i januar til Færvik og hjemsted endret fra Oslo til Arendal.
M/S PYNTESUND (LKLH) (43/-/1973) ex STERKIS II - 92 ex

BREMANGER II - 84 ex BREMANGER - 83 - fra Nordkapp
Sjøtransport AS (Håkon Yngve Karlsen), Honningsvåg/Stavanger til
Ole-Kristian Hess Nilsen, Laksevåg/Stavanger.
M/S ROXO (LEWY) (99/-/1972) ex HAABRAND - 85 - fra Jonassen
& Østbø AS, Hundvåg/Stavanger til West Marine AS, Hundvåg/
Stavanger.
M/S SOLSKVETT (3YAF) (49/-/1964) ex SJØSKVETT - 85 - John
Hetlelid, Stavanger, omdøpt til SJØSKVETT.
M/F TENNA (LIXH) (514/132/1972) - fra Helgelandske AS,
Sandnessjøen til Ove Johan Olsen, Stamsund/Sandnessjøen. I august
omdøpt til GERD SOFIE.
M/S VESLEØ II (LJCU) (189/-/1980) ex NOORDSTER - 98 ex ex
USE DOM EXPRESS ex SILVERFJORD - fra AS Hvaler Båt og
Fergeselskap, Skjærhallen/Fredrikstad til Vesleø AS, Greåker/Fredrikstad.
M/S ÅSVÆRFJORD (LEZV) (211 /-/l 956/74/77/90) ex GRIPFISK
- 97 ex VARHAUG - 90 ex RAYTON - 87 ex VARHAUG - 83 ex

BJØRNSUND - 68 - fra Polarsild AS, Dønna/ Kristiansund til
Gåsværfjord AS (Odd Gunnar Endresen, Herøy), Dønna/ Kristiansund.
Ble i august omdøpt til GÅSVÆRFJORD.

August 2001:
M/S ANDHOLM (LLNA) (36/-/1945) ex VAHOLM - 61 - fra Floen

Kollektivet, Manger/Bergen til Tore Rød, Straumsgrend og Sigmund
Rød, Fana/Fana - slettet i merkeregisteret.
M/S BUTTERFLY (LJJS) (24/-/1998) ex GLOBAL EXPRESS III -
01 - fra Lennert Kristoffersen, Tønsberg til Øistein Hartig, Kråkerøy/
Tønsberg
M/S CANNING (LNJW) (39/-/1907) - fra Oddmund Kvalsvik,

Bølandet/Namsos til Sissel Marilyn Brundgot, Bergen/Namsos.
M/S DAGUY (LJJI) (28/-/1991) - fra L & K Karlsen Holding AS,

Kristiansund til Searest AS, Kristiansund

M/S FADER'N (LMNZ) (98/-/1957) ex STAUPFOS - 88 - fra Elgar
Kleppe, Gurskøy/ Horten til Fadern AS, Gurskøy/Horten.
M/F FJØLVÆR (LHTA) 229/—/l 954) ex AVERØY -96 - fra Frøya
Edelfisk AS, Dyrvik/Kristiansund til Magnar Kvalsund, Ulsteinvik/
Kristiansund

M/S FONNTIND (LGEW) (731/1.150/1965/83/94) ex ØKSØY
79 ex AUSTRI - 78 ex ALFSNES - 76 ex FRENDO SIMBY - 75 ex
BERGO - 75 ex LUTRO - 75 - fra Gard Gullaksen & Sønner PR

(Gard Gullaksen), Fonnes/Bergen til Fonntind AS, Fonnes/Bergen.
M/S KJELL-OSKAR(LFEQ) (146/-190/1909/68) exSTENBRODD
- 77 ex SVINTEN - 72 ex ARO - 71 ex AROLD - 66 ex BYRDING -

49 ex D/S UNION III - 40 - fra Frøya Edelfisk A/S, Dyrvik/Sortland
til Marine Harvest Norway AS, Bergen/Sortland.
M/S KVALSUND I (LKKE) (45/-/1939 - fra MK Kvalsund AS,

Surnadal/Brønnøysund til Jon Storløkken, Surna/Brønnøysund
M/S LIV KRISTIN (LNBI) (688/920/1970/85) ex NORDKYST -

99 - Ålfjord Frakt AS, Vikebygd/Haugesund, omdøpt til ÅLFJORD.
M/S RONJAFISK (LHOB) (296/—/1 996) - fra Sølvtrans AS, Ålesund
til Welboat Service AS, Ålesund.
M/S RØDØYFISK (LAFK) (13-/-/1944) ex NY-START - 91 - fra

Eldor Johannessen, Rødøy/ Harstad til Helge Iversen, Harstad og slettet
i merkeregisteret og omdøpt til MARCUS.
M/S SAMHOLD (LEAS) (22/-/1939) - fra Harry Fagervik, Bodø til
Per-Erling Olufsen, Båsmoen/Bodø og slettet i merkeregisteret.
M/S SCALA (LIGU) (44/-/1972) ex CARICIA - 00 - fra Norinavi AS,

Bergen til Trond Arne Bø-Pedersen, Stavanger, hjemsted endret fra
Bergen til Stavanger.
M/T SENJA (LIHR) (1.400/1.900/1997) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskab AS, Tromsø til KGJS Kysttank AS, Fyllingsdalen,
hjemsted endret fra Tromsø til Bergen og omdøpt til BERGSKALD.
M/S SJØVAKT (JXSV) (44/-/1987) - fra LS Sjøvakt ANS (Ivar
Havnen), Midsund/ Molde til Sjøvakt AS, Vestnes/Molde.
M/S SUNDVÅG (LJHX) (182/250/1944/64) ex BØRRE 93 ex
SUNDVÅG -86 ex SUND 2-55 ex VIC 49 - fra Nye Færevaag
Service AS, Masfjordnes/Oslo til Partrederiet Arctic Shipping & Finans
ANS (Ove Nikolai Vilnes), Førde/Oslo.
M/T TROLLSKALD (LCYU) (1.280/1.950/1990) exTROLLSHELL

- 92 - fra Troms Fylkes Dampskibsselskab AS, Tromsø til KGJS Kysttank
AS, Fyllingsdalen, hjemsted endret fra Tromsø til Bergen.

September 2001:
M/S BOGTIND (LNVL) (14/-/1917) - fra ? til Sund Fiskerimuseum

AS, Ramberg/ Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S BOYLESLIE (LKJH) (49/-/191 1) ex EKSTRAND -97 ex BOY
LESLIE - fra Föreningen Seilkutter Ekstrand (Gudrun Arne), Arendal
til Föreningen Seilkutter Boy Leslie (Gudrun Arne), Bjor-bekk/Arendal.
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M/S BØTRÅL III (LAQA) (497/228/1975/86) - Bøfisk AS, Bø i
Vesterålen/Sortland - slettet i merkeregisteret.

— 54

Rig DEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/—/1981/90) ex WEST
DELTA 01 ex DYVI DELTA - 88 - fra Deepsea Delta II AS, Bergen/
Stavanger endret til Deepsea Delta II AS (Odfjell Offshore AS), Bergen/
Stavanger.
M/S FØYTUR (LJCF) (47/-/1980) - ex GAPØY - 98 - fra Føyen
Fjordskyss (Øystein Føyen), Stord/Tromsø til A/S Bærøyfart, Sand
nessjøen/Tromsø.
Lekter JANE (LM6312) (505/—/1 947) - fra Gjensidige Nor Finans
AS, Lysaker til Mørland & Karlsen AS, Arendal, hjemsted endret fra
Fredrikstad til Arendal og omdøpt til MAALEN.
M/S KAMELEON (LDIZ) (43/-/1967) - fra Tom Erik Økland, Oslo/

Tromsø til Are Raknes, Porsgrunn/Tromsø.
M/S LINHOLM (LKZD) (20/-/1920) - fra Odd Bøe og Reidar Bøe,
Dalsøyra/Florø til Dag Olav Sætre, Kleppestø/Florø og slettet i
merkeregisteret.
M/S MOONLIGHT PRINCESS (LLIW) (27/-/1997) - fra Arne
Høvik, Rådal/Bergen til Johnny Greger, Røst/Bergen.
M/S ODD SVERRE (LGOA) (173/250/1913/36/64/67) ex M/T
ESSO 33 -64 ex KLAUS -47 ex ALPHA -16 - fra Fosnes Fisk AS, Jøa/
Florø til Laksefjord Marine Farms AS, Lebesby/Florø.
M/S ROAR (LENZ) (17/-/1956) - fra Agnar J. Olsen, Harstad til Lise
Miiller Dreyer, Strandvik/Harstad og slettet i merkeregisteret.
M/S RODNY (LHNO) (62/-/1978) ex LOKRAFT - 87 - fra Jonassen

& Østbø AS, Hundvåg/Stavanger til West Marine AS, Hundvåg/
Stavanger.
M/S SCAN PIPE (LHOF) (57/-/1963) ex STOKSUNDFERJA - 90 -
fra A/S Skandinavisk Undervannservice, Leinstrand/Trondheim til Fru

Inger AS, Trondheim.
M/S SEA PRINCESS (LJOL) (33/-/1998) - fra Ola Volstad, Ålesund
til Ove Ellingsen, Mathopen/Ålesund.
M/S STEIGEN (LHNT) (241/—/1 995) ex ØYLAKS - 98 - Steingen
Brønnbåtrederi AS, Nordfold/Bodø, omdøpt til STEIGEN II.
M/S SØLVSKJÆR (LIZT) (24/-/1954) - fra Partrederiet Sølvskjær ANS
(Frank Arild Mitdbø), Hauge i Dalane/Flekkefjord til Karl Martin
Hansen, Stavanger/Flekkefjord pg slettet i merkeregisteret.
M/S TJØNNØYFISK (LCPM) (15/-/1926) ex NARVIKBUEN - fra

Willy Tjønnøy, Sømna til Nevernes Havn AS, Hommelstø, hjem-sted
endret fra Trondheim til Brønnøysund, omdøpt til NEVENES I og
slettet i merkeregisteret.
M/S TRANS NES (LIZL) (2.065/1.558/1980) - fra Euro Trans Skips
AS, Bergen til Nor Cargo ASA, Oslo, hjemsted endret fra Bergen til
Stavanger og omdøpt til NORDVIK.
M/S TRANS SEA (LIQH) (3.382/3.931/1974/79) - fra Euro Trans

Skips AS, Bergen til Nor Cargo ASA, Oslo, hjemsted endret fra Bergen
til Stavanger og omdøpt til TUNGENES .
M/STRANSVÅG (LHYI) (2.065/1.751/1979) -fra Euro Trans Skips
AS, Bergen til Nor Cargo ASA, Oslo, hjemsted endret fra Bergen til
Stavanger og omdøpt til NORDVÅG.

Juli 2001:
M/T DIFKO BELLOWS (LAON5) (43.398/84.040/1989) ex
NORTHSEA BELLOWS - 01 ex BURWAIN ARCTIC - 95 ex

ZIDONA - 94- K/S Difko LXVI (Tschudi & Eitzen AS), København/
Oslo, omdøpt til DIFKO SUSANNE.
M/S SEABOURN LEGEND (LAZJ4) (9.961/780/1992) ex QUEEN
ODYSSEY - 96 ex ROYAL VIKING QUEEN - 95 - Cunard Line
Limited, Hamilton/Oslo. Endret repr. (fra CG Holding AS, Oslo til
Thommessen Krefting Greve Lund AS, Oslo, drift uforandret Sea-bourn
Maritime Management AS, Lysaker).
M/S SEABOURN PRIDE (LALT2) (9.975/800/1988) - samme som
SEABOURN LEGEND.

M/S SEABOURN SPIRIT (LAOW2) (9.975/820/1989) - samme som
SEABOURN LEGEND.

M/T STAVANGER PRINCE (LAGJ2) (49.728/88.868/1979) ex
TARIM RIVER - 89 ex NARNIAN SEA - 88 - fra KS Stavanger Prince
(DSD Shipping A/S), Stavanger til Prince Limited (Det Stavangerske
Dampskibsselskab Shipping AS), Majuro/ Stavanger.

August 2001:
M/S CORMORANT (LAMW5) (69/-/1999) - fra PGS Exploration
AS, Lysaker/Oslo til PGS Geophysical AS, Lysaker/Oslo.
M/S MARITIME ALBATROSS (LAMU5) (??????/1985) ex ODIN -

99 ex HAVELAND - 99 ? - fra Maritime Resource Group Skips AS,
Fosnavåg til PGS Geophysical AS, Lysaker, hjemsted endret fra Ålesund
til Oslo.

M/T SIDSEL KNUTSEN (LASM4) (15.806/22.625/1993) - endret
fra Knutsen Produkt Tanker V KS til Knutsen Produkt Tanker V AS

(uforandret Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
M/S STAR DOVER (LAEP4) (27.911/43.082/1977) exIMO - 99 ex
STAR DOVER - 99 ex STAR ESFAHAN - 79 ex STAR DOVER - 77

- fra Dover Inc. (Grieg Shipping AS), Monrovia/Bergen til Grieg
International II AS, Oslo/Bergen.
M/S STAR FLORIDA (LAVw4) (25.345/40.790/1985) - fra Florida

Inc. (A/S Billabong), Monrovia/Bergen til Grieg International II AS,
Oslo/Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
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M/S STAR FRASER (LAVY4) (25.345/40.840/1985) - fra Fraser Inc.

(A/S Billabong), Monrovia/Bergen til Grieg International II AS, Oslo/
Bergen.
M/S STAR FUJI (LAVX4) (25.345/40.850/1985) - fra Fuji Inc. (A/S
Billabong), Monrovia/Bergen til Grieg International II AS, Oslo/
Bergen.
M/S STAR GRAN (LADR4) (27.192/43.759/1986) sjøs. TRITON -
fra Gran Inc. (Grieg International A/S, Oslo), Monrovia/Bergen til
Grieg International II AS, Oslo/Bergen.
M/S STAR HARMONIA (LAGB5) (32.749/46.580/1998) - fra

Harmonia Inc. (Billabong AS, Bergen/Grieg International AS,Oslo),
Monrovia/Bergen til Poseidon Ltd. (Billabong AS, Bergen/Grieg
International AS, Oslo), Hamilton/Bergen
M/S STAR ISMENE (LANT5) (29.898/41.777/2000) - fra Grieg
Poseidon AS, Oslo/Bergen til Grieg International II AS, Oslo/Bergen
M/S TERN (LAMV5) (69/-/2000) - samme som CORMORANT

September 2001:
M/TBALTICVIKING(LANH5) (5.831/6.875/2000) -fraBalticViking
AS c/o Norsk Hydro ASA (Hydroship Services AS, Porsgrunn), Oslo til
Carbonor Shipping Netherlands B.V (Dag Henrik Nilsen, Oslo/Barber
Ship Management AS, Lysaker), Sluiskil/Oslo
M/T BJARKØY (LAGH5) (1.627/2.490/1997) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskap, Tromsø til Rederisktiebolaget Älvtank (Repr.
Andersen Legal ANS, Oslo, drift fortsatt Troms Fylkes Dampskibs
selskap), Donso/Tromsø.
M/T HELENE KNUTSEN (LANN4) (11.737/14.848/1992) - fra
Knutsen Product Tanker III KS til Knutsen Product Tankers KS

(uforandret Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
M/T HILDA KNUTSEN (LAUN2) (11.425/14.910/1989) - Endret
fra KS Knutsen Produkt Tanker til Knutsen Product Tankers KS

(uforandret Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
M/S HUNTER (LIWP3) (262/—/l 980) ex ORION II -97 ex CHRIS

B - 95 ex WANDA LOUISE - 90 - fra Hamour Shipping AS, Bergen
til P/F Thor (Uksnøy & Co. AS, Brattvåg), Hosvik/Bergen. I oktober
omdøpt til THOR SUPPORTER.
M/T TORILL KNUTSEN (LAHJ4) (11.425/14.910/1990) - sjøs.
VINGA KNUTSEN - fra Knutsen VingaTank KS til Knutsen Product
Tankers KS (uforandret Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.

Juli 2001:
M/S BRETTEN (LCSV) (209/-/1901) exDYRNESVÅG SENIOR
94 ex DYRNESVÄG - 93 ex ONDERNEMING 1-55 ex THERESE

NOR - Slettet (utgått av registeret)

- 45 - partrederiet Karoløs ANS (Odd Karsten Østervold), Bekkjarvik/
Kristiansund - slettet 12.07.2001 som forlist.

M/S FJON (LLEA) (35/-/1886) - Olavjakobud Hildal, Sagvåg/Bergen
- slettet 09.07.2001 som forlist (Sank ca. 1970).
M/S FJORDTROLL (LLZZ) (287/50/1983) ex HELGELAND II -
98 ex HELGELAND - 97 - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS,
Florø - solgt til Portugal
M/S HAVILA CAPTAIN (IQUT) (1.658/2.000/1983) ex
SAD/ICEROY - 97 ex BOA CAPTAIN - 98 - Havila Supply Ships
ASA, Fosnavåg/Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal LIQU3.
M/T RAGNHILD KNUTSEN (JXID) (69.321/118.215/1987) -
Knutsen Skytteltank AS (Knutsen O.A.S. Shipping AS), Haugesund -
utflagget til Storbritannia, samme navn med hjemsted Aberdeen og
signal ZNRH3.
M/S RAMOEN (LEQJB) (2.487/1.275/1989) -AS Ramoen, Vartdal/
Ålesund (M-83-VD) - solgt til Syd Afrika
M/S SYNES (LNCO) (49/-/1916) ex ROLF - 51 - Partrederiet Synes
ANS (Øivind Stokke), Ellingsøy/Ålesund - slettet 05.07.2001 som
opphugget. (Hugget v/Fosen Gjenvinning AS og sendt til gjen-vinning
ved Fundia Norsk Jernverk, Mo i Rana) .
M/S ULSTEIN TURBINER (LHKW) (366/-/1996) - Ulstein

Shipping II AS, Ulsteinvik/Ålesund - solgt til Jomfruøyene (GB).

August 2001:
M/S ALSTEIN (LFKQ) (41 /-/l 908) - Spesialservice AS, Moss/Bergen
- slettet 20.08.2001 som kondemnert (ble senket i 1979).
M/S ARILD (JWLF) (199/265/1934) ex FJORDSYN - 92 ex
FRØYSJØ - 88 ex FRØYSJØ JUNIOR - 87 ex ARNE MARIUS - 87
ex VESTODD - 83 ex SØNNODD - 76 ex LYNGØR - 72 ex
GÅNGHOLM - 62 ex D.DREESMANN PENNING - 57 - Tallo AS,

Smøla/Bergen - solgt til Belize
M/S BLOMVIK (LMPQ) (244/189/1954/56) ex TRØNDERTRÅL
- 00 ex SULAHOLM - 91 ex FINNØYBUEN - 86 ex AUSTERVON

- 80 ex SULA I - 70 - Husby ANS (Ole Arvid Husby), Averøy/Ålesund
(M-17-AV) - slettet 23.08.2001 som opphugget.
M/S BROR (LFQZ) (44/-/1926) - Partrederiet Skavik (Ernst Georg
Skavik),Narvik-slettet20.08.2001 som kondemnert (ble senket i 1983,

firma opphørt)
M/S DEFENCE (LDIU) (27/-/1938) - Mudringsservice (Paul
Storholt), Mandal - slettet 20.08.2001 som kondemnert (Senket i 1983,
firma opphørt) .
M/S DELPHIN I (LFTW) (49/-/1928) ex TRANSPORT - 33 -Alfred
Jensen AS, Hammerfest - slettet 20.08.2001.
M/S ERHOLM (LEUR) (46/-/1910) ex SIRA - 52 - Anders Aarsæther

og partrederi (Hans Haavik/ Anders Aarsether), Ålesund - slettet
20.08.2001 som forlist (forliste i 1965)
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M/S FAR GRIMSHADER (LLHB) (2.528/3.330/1982) ex LOCH
GRIMSHADER - 90 ex FAR SCANDIA - 87 ex STAD SCANDIA -

86 - Farstad Supply AS, Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal
LLHB3.

Lekter GRUS I (LM4755) (4l/-/xxxx) - Moss Rosenberg Verft A/S,
Moss/Drøbak - slettet 20.08.2001.

M/S GØYNA (LDYX) (93/-/1903) - UlfRuben Skavik, Narvik, Ernst

Georg Skavik, Narvik, Rolf Natanael Skavik, Ankenesstrand, Ernst
Georg Skavik, Narvik, hjemsted Ålesund - slettet 20.08.2001 som
kondemnert (Ble senket på slutten av 1980 tallet).
M/S HARALD I (LIYK) (32/-/1898) - Oscar Guldteig, Brekstad/
Trondheim - slettet 20.08.2001.

M/S HAVDUR I (LKAU) (38/-/1917) - P/R Svein, Ove og Magne
Husevåg (Svein Ivar Husevåg), Bryggja/Måløy - slettet 20.08.2001 som
mulig opphugget.
M/S HIDSEGG (LNFI) (38/-/1913) - Brødrene Segrov A/S, Bergen
(H-23-ØN) - slettet 20.08.2001 som kondemnert (ble senket i
Oslofjorden på 90 tallet).
M/S JOAR (LENI) (-/-l 909) ex STEIN SENIOR -81 ex STEINAR -
79 - Rune Blaschek, Rypefjord/ Kristiansund (F-171-H) - slettet
21.08.2001.

M/S KELVIN (LIRS) (299/430/1958) ex FRÆNAFJORD - 77 ex
OLAF - 72 - Kelvin AS, Kristiansund - slettet 28.08.2001 som forlist

(Kantret og sank ved kai iMo i Rana 16.07.2001).
M/S KJOSENFJORD (LMVI) (48/-/1904) ex LULA - Henry
Figenschou, Hans Reginal Figenschou, Johannes Figenschou,
Lyngseidet/Tromsø - slettet 20.08.2001.
M/F KVEØYFERGA (LJWQ) (52/-/1938) exTJELDSUND-FERJEN
2 - 67 - Scanor A/S (Roar Susæg), Svolvær - slettet 20.08. 2001 som
forlist (sank på Hopen i Vågan kommune i 1988).
M/S LYREN (LEKB) (49/-/1902 - Einar Lynum, Haugesund - slettet
23.08.2001 som kondemnert.

Lekter M 8 (LM4834) (73/-/1910) - AS Anlegg, Trondheim - slettet
20.08.2001 (firma opphørt).
M/S MAGNUS KVAMME (LGTT) (162/-/1978/83) - Brønnbåt

service AS, Hansnes/ Svolvær - solgt til Irland.
M/S MARNET 2 (LJMQ) (47/-/1892) - Staten v/Oslo Tollsted, Oslo/
Kristiansund - slettet 20.08.2001 som overført til utlandet (solgt til
Sverige i 1990).
M/S MINDE (LGUR) (27/-/-1910) - Peder Johansen, Sjøtun/Tromsø
- slettet 20.08.2001 som kondemnert.

M/F NORDDAL (LMPB) (195/—/l 961) ex FERJA - 96 ex ISTRA -
94 - Boligprosjekt AS, Fjellhamar/Molde - solgt til Kampuchea
M/S NOROKO I (LGXO) (34/-/xxxx) - Kåre Lilleng, Kristiansund/
Molde-slettet 20.08.2001.

M/S ORA & LABORA (LGYV) (34/-/1894) ex CAPELLA - 27 -

Dykkerklubben Aquarius, Stavanger - slettet 20.08.2001 som kon
demnert (ble senket for ca. 20 år siden).

M/S PUKKEN (LIXL) (68/-/1934) -AS Anlegg,Trondheim/Steinkjer
-slettet 20.08.2001.

M/S RINGHOLM (LHCQ) (40/-/xxxx) - Erling Halvorsen, Moster
hamn/Haugesund - slettet 20.08.2001 som solgt.
M/S ROGNAN (LHCX) (29/-/1906) - Arne Olsen, Georg Olsen,
Holandshamn/Svolvær - slettet 20.08.2001 som kondemnert.

M/S RUTH SOLVEIG (LECZ) (28/-/1907) - N.Rasch v/Håkon R.

Kiil, Skjervøy, Alfred Jonassen, Skjervøy, Ingvald Mikkelsen, Akkarvik,
hjemsted Tromsø - slettet 20.08.2001 som kondemnert.
M/S SILDETANK (LHJB) (100/—/1917) ex SOLAR ex ESSO 2 -
A/S Norske Shell, Tananger/Oslo - slettet 20.08.2001 som solgt til
Danmark.

M/S SJØGUTTEN (LHHF) (43/-/1893) ex BOY WILKINS - Roald
Sørnes, Sandnessjøen - slettet 20.08.2001 som kondemnert (kondem
nert på 60 tallet).
M/S SKARSFJORD (LCFY) (-/-/l 928) - Bjørnar Kyrre Sjåvik, Jektvik/
Bodø (N-169-R) - slettet 20.0.8.2001 som forlist (Forliste i 1977).

M/S SOLID (LHJI) (46/-/1925) - Lekterkompaniet, Per Fr. Bije,
Kristiansand/ Mandal - slettet 20.08.2001 (firma opphørt).
M/S STANGELAND (LIJT) (32/-/1884) ex LINDESNÆS - 22 ex
IOLANTHE -1894 - Bendik Totland, Aksel P. Totland, Mosterhamn/

Haugesund - slettet 20.08.2001 som kondemnert (er senket i Ned
strandfjorden).
M/S START II (LHKU) (34/-/1912) - Norsk Tankanlæg A/S, Oslo .
Slettet 20.08.2001.

M/S THURSO (LHAU) (807/1.250/1972) - Thelita Shipping AS,
Bergen/Kristiansund - solgt til Portugal
M/S TORANGER I (LHPO) (39/-/1894) - Knut Annar Bergaust,
Råde/Bergen - slettet 20.08.2001.
M/S TORITA (LDFK) (294/—/l 971/80/91) ex SJØBAS -91 -KS

Sætring (Svein Ole Sæther, Langevåg), Valderøy/Ålesund (M-89-SA) -
slettet 20.08.2001 som opphugget.

September 2001:
M/TBERGINA (LLGM) (77.704/134.089/1982) exJARENA- 91 -
KS Berghav Shuttle Tankers I (Bergvang Shipping AS), Grimstad -
overført til Panama (bareboat til Færøyane)
M/S HEYKUR (JXGJ) (689/940/1972) - Morten Enok Harald Seines,
Bodø - solgt til Chile
M/S KANSTAD (LCQV) (378/600/1953) ex MØREJARL - 68 ex
KANSTAD - 66 ex MØREJARL - 65 ex OLA NORMANN - 56 -
Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen - solgt til Ramadan Navigation Corp.,
Panama, Bolivia flagg, omdøpt til RAMADAN 3.
M/S MIDTFLU (LDQK) (27/-/1945) ex KLOVNING - 63 - Inge og
Einar Pedersen ANS (Kristoffer Pedersen), Kvitsøy/Stavanger (R-8-KV)
- slettet 05.09.2001 som opphugget.
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M/S SUNDBUSS ERASMUS (LAQR) (298/—/1971) - Moltzaus
Tankrederi AS (Ragnar E. Moltzau), Oslo - solgt til Ven-Trafikken AB,
Landskrona, Sverige
M/S URVAAG (LLLY) (417/—/1 970/87) ex ØYAREN - 99 ex

FRØYAREN - 82 - Langøy Kyst og Havfiske AS, Averøy/Kristiansund
(M-57-AV) - solgt til Færøyane

Mars 2001:

M/T BOW SAPHIR (LKIF3) (12.198/18.657/1982) - Odfjell
Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen - solgt til Odfiell yVapores
S.A.(Southern Shipmana-gement (Chile) Ltda.), Valparaiso, omdøpt
til BOW PACIFICO, signal CBBP.

Juli 2001:

M/T FRONT ARCHER (LANN5) (79.770/152.980/2000) sjøs.
MEGA EAGLE - Front Archer Inc. (Farsund Shipping AS, Farsund),
Monrovia/Oslo - solgt til Liberia (Fronape International Company),
omdøpt til ATAULFO ALVES, signal ELZM8.
M/S HAVILA CHARMER (LAWM4) (1.623/1.700/1993) ex

TORBAS - 98 - Havik Supply Ships AS (Havila Supply ASA), Fosnavåg/
Ålesund - overført til NOR, samme navn, signal LLPC.
M/T JANE STOVE (LAEM2) (70.982/141.754/1976) - Rosshavet
Tankers Ltd. (Lorentzen Skibs Management AS), Hamilton/Oslo - solgt
til Vance Investment Inc., Monrovia, Liberia.
M/S MUNKSUND (LAD05) (9.261/12.497/1968) - Great Lakes

European Shipping AS (Wilson Ship Management AS), Oslo/Bergen -
solgt til Jomfruøyene (GB) for opph.
M/S STAR STRØNEN (LAHG2) (12.768/16.797/1978) ex STAR
CASTOR - 90 ex FOREST ISLAND - 88 ex ANDERSÖ - 86 ex

CHASE THREE - 79 ex ANDERSÖ - 78 - Grieg Shipping AS
(Billabong AS), Bergen - solgt til Jomfruøyene (GB) for opph.

August 2001:
M/S ADRIATIC (LAII2) (17.564/27.276/1971) ex DYVIADRIATIC

- 94 ex BERGLJOT - 89 - Alta Shipping Corp. (Singa Ship Management
AS), Monrovia/Oslo - solgt til India. Ank. Alang 30.07.2001 for opph.
M/S AUTOCARRIER (LAPY4) (6.421/1.472/1982) ex CASTORP -

90 - UECC (IOM) Limited (Nils-Henrik Jaeger, Nesøya/United
European Car Carriers Norway AS), Douglas/Grimstad - overført til
Port aux Francais, Kerguelen, samme navn, signal FOUG.

NIS - Slettet (utgått av registeret)

Sandfrakts nyinnkjøpte Norsund er utflaggetfra NIS til Bahamasfor å kunne ta kystlast, fotografert 31. august
av OleJakob Dingen.

M/T HARRIETTE N (LAQD) (34.582/46.486/1980) ex
CANTARELL - 00 sjøs. PETROGAS II - Partrederiet Harriette N DA
(Solvang ASA), Stavanger - solgt til General Gas Carrier Corp. III
Pte.Ltd., Singapore
M/S THELITA (LIYP3) (1.448/1.828/1971) ex ELIN KRISTINE -

97 - ex PETERALBA - 80 ex PETER STÆRKE - 77 - Thelita Shipping
AS, Bergen/Kristiansund - solgt til Madeira
M/S TUNGENES (LHVF3) (4.234/3.100/1979) ex ASTREA - 92

sjøs. ERIK JARL - Stavangerske Linjefart AS, Stavanger - solgt til Sea-
Cargo AS (Nor-Cargo Shipping AS, Nassau, Bahamas, omdøpt til SC
ABERDEEN, signal C6RA2
M/S WHITE SEA (LAWY4) (7.037/5.913/1972/75) ex SVANÖ - 95

ex OCEAN LINK - 85 ex FRAGARIA - 80 - San Torino Shipping
Limited (Sunbay Management AS), Nassau/Bergen - solgt til Rhodas
Partners Corp.(Jacques Marine Services Inc.), Nukualofa, Tonga,
omdøpt til WHITE SEAL, signal A3CD9.

September 2001:
M/S ANGLIA (LAKJ5) (1.220/2.039/1971) - Anglia AS (Louis
Ormestad AS), Sandefjord (konkurs) - solgt til Lupin Shipping Ltd.,
Sankt Vincent og Grenadinene flagg.
M/S JOSEFINE (LAMV2) (2.526/2.410/1971) ex MATHILDE - 99
ex ANDEN - 88 ex TRAWERWAY SPIRIT - 86 ex MASA - 84 ex

TAINIO - 84 ex ANNA KNUPPEL - 81 - Breivig AS, Oslo/
Kristiansand - solgt til Tonga
M/S LEIRO (LKBY3) (2.468/3.100/1981/84) - Wilson Shipowning
II AS, Bergen - overført til (Wilson EuroCarriers AS), Nassau, Bahamas,
samme navn, signal C6SA7.
M/S LINDÖ (LKH03) (2.468/3.250/1982/86) -Wilson Shipowning
II AS, Bergen - overført til (Wilson EuroCarriers AS), Nassau, Bahamas,
samme navn, signal C6SA6.
M/T NAVION MUNIN (LIKT3) (66.662/103.000/1997) ex

MUNIN - 97 - Navion Maritime AS (Bergesen d.y. ASA), Oslo/
Stavanger - solgt til De Nederlandske Antiller
M/S NORSUND (LASF5) (2.705/3.892/1991) ex SARAH - 01 ex
MSC LARISA - 98 ex SARAH - 97 ex CORTES - 96 ex SARAH - 96

- Sandfrakt Rederi AS, Ølensvåg/ Bergen - overført til (Sandfrakt AS),
Nassau, Bahamas, samme navn, signal C6SB3.
M/T POLYCARP (LAYD2) (77.655/152.065/1990) - KS Rasmussen

Bulkcarriers (Rasmussen Management Services AS), Kristiansand - solgt
til Hong Kong
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Juli 2001:
M/S AAMNES (LIRJ) (151/-/1882) ex URDA - 52 - fra KS Loran
(Loran AS), Godøy/Bodø til Oslo Seilskuterederi DA (Kristian
Qvigstad), Oslo/Bodø (M-lll-G).
M/S BARSUND (LIVH) (245/-/1979/87/93) ex RANGØY- 93 - fra

Kåre Ludvigsen, Sommarøy/Tromsø til Barsund AS (Kurt-Egil
Ludvigsen, Sommarøy), Hammerfest/Tromsø (F-10-H).
M/S BREIVIKTRÅL (JWOP) (281/450/1978/88) ex ORION - 00
ex KABEK - 88 ex HELENE NGUAQ- 85 ex LUUTIVIK - 85 - fra
Ramsøysund AS, Steinsdalen/Tromsø til Ramsøyfjell AS, Steinsdalen/
Tromsø (ST-106-O).
M/S BØRVÅG (JXHW) (169/-/1968) ex VIKHEIM - 71 - fra
Helnestrål AS, Båtsfjord/Vardø til Articus AS, Senjahopen/Vardø (F
60-BG).

M/S FRANTSEN JUNIOR (LMTP) (525/365/1941/63/76/97) ex
SISSEL MARIANNE - 82 ex LUMA - 74 ex PERO - 67 ex KOS 37 -

63 ex POLARSTERN - 47 - fra AS Regina Fisk, Hamnvik/Harstad til
Seljevcer AS, Stadlandet/Harstad (SF-222-S). I august omdøpt til KJELL
JUNIOR
M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) - fra Havlys AS, Måløy/
Ålesund til "West Longline Group AS, Selje/Ålesund.
M/S KVALØYFJORD II (LKRL) (283/—/1 967/82/86) ex
KVALØYFJORD - 00 - fra Kvaløyfjord AS, Tromsø til Rystraum AS,
Tromsø (T-40-T).
M/S KVITNES (LLFX) (318/-/1967) ex FISKENES - 00 ex

SÆTERØY - 71 - fra Suderøy Havfiske AS, Ålesund til West Longline
Group AS, Selje/Ålesund.
M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/-/1947/86) ex BODØFISK

- 94 ex JARSTEIN - 93 - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/ Kopervik
til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Kopervik (N-52-BR).
M/S REMØY (JWYW) (1.330/—/l 986) - Remøy Havfiske AS (Remøy
Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til REMØYTRÅL (M-43-
HØ).
M/S ROBIN HOOD (LEOP) (98/-/1966) ex P.J.SENIOR - 01 -

Barsund AS, Hammerfest - ny forr.adr. (Kurt-Egil Ludvigsen,
Sommarøy) F-56-H).
M/S SJØBAS (LFWV) (44/-/1956) ex FJORDBAS - 99 ex
LIASKJÆREN - 68 - fra Sørskår Kystfiske AS, Jørpeland/Bergen til
Sørbas AS, Ellingsøy/Bergen.
M/S SJØLINER (LEZS) (295/-/1977) ex VESTLINER - 96 ex
SÆTRING - 92 - fra Sjøliner AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy
til West Longline Group AS, Selje/Måløy.
M/S SOLVÆRSKJÆR (LNYZ) (278/-/1985) ex EINAR ERLEND -
01 - fra Hønseby Kystfiske AS, Hønseby/Hammerfest til Seiland
Kystfiske AS, Hønseby/Hammerfest (F-250-H).
M/S STAALØY (LHPX) (1.697/2.361/1986/96) ex ATLANTIC

CHALLENGER - 95 - fra Staaløy AS, Torangsvåg/Bergen til Staaløy
Junior AS, Torangsvåg/Bergen (H-68-AV).
M/S STATTEGG (LKVX) (249/—/1 973/83) ex TROMSØY-
VÆRING - 00 ex BAKKE VIKING - 88 ex SALTNESVÅG - 86 ex

KARL SENIOR - 83 ex ODD GJENDEM - 80 - fra Nordic Ocean
AS c/o Ervik Sjøfisk Invest AS, Stadlandet/Tromsø til Nobba Havfiske
AS, Stadlandet/Tromsø (M-151-A).I sept. til Leinefisk AS, Fosnavåg/
Tromsø (M-256-HØ).
M/S TOLIKO (3YSI) (95/-/1959/86/91) exTOFTØYSENIOR- 99
ex OLE-JOHN - 90 - ex ARNØY - 94 - fra M/S Toliko DA (Jens

Kristian Kristoffersen, Alta), Roan/ Trondheim til Odd Ingvar Viken,
Roan/Trondheim (ST-25-R). I sept. til Kristiansens Rederi AS, Melbu/
Trondheim (N-43-H).
M/S VAREGG (LAOW) (1.806/900/1988) ex MØGSTERTRÅL -

99 ex TAMPEN - 96 - fra Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Bergen
til KS Vartdal c/o Vartdal Fiskeri-selskap AS, Ålesund (M-21-VD). I
sept.endret hjemsted fra Bergen til Ålesund.

Kjøp og salg av fiskebåter
August 2001:
M/S BOHOLMEN (LMBD) (47/./1946) - fra Partred. Boholmen

(Marthon Hettervik), Herviktil Inge Olav Sætervik, Hersvikbygda,
omdøpt til MEHOLMEN, hjemsted endret fra Haugesund til Florø
(SF-339-SU).

M/S GRØNHOLM (LNAH) (38/-/1940) - fra Inge Jonny Solesvik,
Nordstrøno til Stokke Junior AS, Larsnes, hjemsted endret fra
Haugesund til Ålesund (M-7-S).
M/S JENTOFT SENIOR (LHVW) (49/-/1979) ex GULLSTAD -
93 ex SOMMARØYBUEN - 89 - fra Kjelsvik AS c/o Finnmark
Maritime Management AS, Båtsfjord/Melbu til Vea SR ANS (Knut
Arne Vea), Vedavågen/Melbu, omdøpt til VEATRÅL (R-3-K).
M/S KORALNES (LHMY) (519/—/l 987) ex STREMBINGUR -

95 ex POLAR HARVESTER - 92 - fra AS Stig Magne, Torsken/Harstad
til Barentz Sea Products AS (AS Roaldnes), Valderøy/Harstad (T-9-
TK).
M/S KRISTERSON (LMXF) (122/—/l 970/76) ex SJØGLANS -98
ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - fra Berg
Fiskeriselskap AS c/o Aksel Hansen AS, Tromsø til Kristerson AS,
Gryllefjord/Tromsø (T-84-TK).
M/S KROSSFJORD II (LHEO) (479/—/l 966/71/90) ex KROSS
FJORD -00 ex GULLSTEIN -89 ex ELGO -85 ex KARL ANDREAS
- 81 - fra Knut W. Hamre, Bergen til Sontor AS, Fjørtoft, omdøpt til
SONTOR, hjemsted endret fra Bergen til Ålesund (M-201-H).
M/S LIA (LJUK) (810/—/l 947) ex LIAFJELL -99 ex GANGSTAD
JR. - 93 ex EIDSFJORD - 90 ex HAAKON HANSSEN - 72 ex
BJARNI OLAFSSON -67 - Liafjell AS, Straume/Bergen (H-122-F)
M/S MAX-VIKING (LK4556) (184/-/1992/96) - fra Max-Viking AS,
Hauglandshella til Atløy Havfiske AS, Atløy, omdøpt til VILNES
JUNIOR, hjemsted endret fra Bergen til Florø (SF-200-A).
M/S MOLVIKTIND (LJUJ) (78/50/1981/86) ex HURLEN - 99 ex
STØBAKK - 98 ex BREIVIK JUNIOR - 83 - fra Molviktind AS,
Storslett/Tromsø til Molviktind II AS, Tromsø (T-47-T).
M/S PONNY (LLYY) (47/-/1964) - fra Ponny AS, Utsira/Kristiansand
til Jarle Eiersland, Kristiansand (VA-4-K) .
M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61) - fra Havbøen KS, Andenes/
Sortland til Tangstadfisk AS, Bøstad/Sortland (N-17-W).
M/S RØYRBUEN (LFXK) (367/-/1974) ex SANDVÆR SENIOR -

79 ex KALLUR - 77 - fra AS Røyrbuen, Selje(Måløy til Røyrbuen
Havfiske AS v/Arild Vårvik, Selje/Måløy (SF-30-S) .
M/S SENJAVÆRING (LNSR) (90/-/1974/89) ex SKAGØYSUND

II - 93 ex SKAGØYSUND - 93 - fra Senjavcering AS, Botnhamn til
Kristoffersen Invest AS, Myre, omdøpt til LANGØY, hjemsted endret
fra Tromsø til Myre (N-69-0).
M/S SILVER BAY (LIHW) (95/-/1968) ex STATTVÆRING - 00 ex

TANJA III - 96 ex FLID - 86 - fra Mjåseth og Dvergsdal DA, Atløy/
Måløy til Silver Bay DA (Dag Kenneth Mjåseth), Atløy/Måløy (SF
100-S).
M/S SJÅVIKNES (LLPO) (42/-/1970/75) ex HITTERVÆRING -
97 ex SKÅKBØEN - 92 ex ØYASKJÆR - 83 ex MEFJORDBUEN -
75 - fra Sjåviknes AS (Arnold Jobotn, Ansnes), Jektvik til Trænafjell
AS, Træna, omført til TRÆNAFJELL, hjemsted endret fra Trondheim
til Sandnessjøen (N-10-TN).
M/S SOLSTRAND (JXEW) (84/-/1986) - fra P/R Hermod
Leonnhardsen (Hermod Leonhardsen), Ramberg/Svolvær til Stamsund
Fiskeriselskap AS, Stamsund/ Svolvær (N-63-W).
M/S SOLØYBUEN (LGQU) (242/240/1956/67/84) ex
NORDHEIMTRÅL - 00 ex HAASTEIN - 98 ex SKÅRHOLM - 86

ex SENJABUEN - 74 - fra Partrederiet Soløyvåg ANS, Hustad til AS
Kvalskjcer, Fosnavåg, omdøpt til SVARTSKJÆR, hjemsted endret fra
Haugesund til Ålesund (M-381-HØ).
M/S SONTOR (LARW) (166/—/l 961/72) ex NAUSTHOLM -00

ex SALVØY- 98 exTUMLAREN - 94 - Sontor AS, Fjørtoft/Ålesund,
omdøpt til SONTOR II (M-101-H). I sept.til Frøyanes AS, Stadlandet/
Ålesund og omdøpt til NOBBA (SF-101-V).
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M/S SUNDSVÆRINGEN (LNUF) (36/-/1967) - fra Ole Morten

Vikestad, Rørvik til Sundsværingen AS, Ottersøy, hjemsted endret fra
Sortland til Namsos (NT-363-NR).

M/S SVERDRUPSEN (LCNO) (175/-/1976/98) - fraSverdrupson ANS
(Birger Korneliussen), Skjervøy/Tromsø til Sverdrupson Brygger ANS
(Birger Kornelius Korneliussen), Skjervøy/Tromsø (T-92-S).
M/S THOR INGOLF (LMGX) (40/-/1964/68/75) exKRYSS-HOLM

- 95 fra Partrederiet Thore Ingolf DA c/o Lie Management A/S,
Straume/Bergen til Bogeviks Fiske og Transport MS Havglimt (Jon-
Magne Bogevik), Årland/Bergen (H-9-SR). I sept. Omdøpt til
BOGEVIK.

M/S TRÆNVÆRING (LJSX) (49/-/1956) - fra Partr. Trcenvcering
(Hans Sandøy), Træna/Sandnessjøen til Partrederiet Trcenvcering DA
(Hans Knut Sandøy), Træna/ Sandnessjøen (N-13-TN).
M/S VOLSTAD VIKING (LAIR) (1.787/—/l 975/87) - fra Volstad

Viking AS, Ålesund til Kjølnestrål AS, Honningsvåg/Ålesund (F-216-
NK).

M/S ØYBARD (LGNO) (177/-/1965/75) - fra Partrederiet Øybard
ANS c/o Hans Søbstad (Hans Maganr Søbstad), Valderøy/Ålesund til
Eidhaug AS (Kjell Einar Eliassen), Tennfjord/Ålesund, omdøpt til
EIDHAUG (M-126-H).

M/S ØSTERBRIS (LJME) (1.772/850/1999) - fra Havbraut AS,
Torangsvåg/Bergen til Østerbris AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).

September 2001:
M/S BØBAS (LAJZ) (1 14/-/1968/93) ex HANSSON - 00 ex
VINGHOLM - 85 - fra Høyken AS, Bø i Vesteråden/Trondheim til
Skårvågen Fiskebåtrederi AS, Straumsjøen/ Trondheim (N-240-BØ).
M/S ELISABETH (LKTF) (688/—/1 967/87) ex LAFJELL - 98 ex

JØKUL - 94 ex STØBAKK - 71 - Elisabeth AS, Bømlo/Haugesund,
omdøpt til ELISABETH II (H-64-B)
M/S HORNNES (LMOA) (13/-/1930) - Sten Karle Kristoffersen,

Napp/Svolvær, omdøpt til NANSEN (N-l 17-F).
M/S JOHAN FEYER (LJYE) (599/—/2000) - fra Anne Kristin AS,
Egersund til Feyer AS, Egersund (R-4-ES).
M/S LANGENES (LGWZ) (379/—/1 978/85) ex BOLLAFISK-92 ex
STIG-THORBJØRN -87- fraTorsken Fiskeriselskap AS c/o Roalds-nes,
Valderøy/Harstad til AS Roaldnes, Valderøy/Harstad (M-52-G).
M/S LIGRUNN (LHEA) (1.099/—/1994) ex LIBAS - 00 - fra Ligrunn
Sotra AS, Straume til Elisabeth AS, Bømlo, hjemsted endret fra Bergen
til Haugeusnd og omdøpt til ELISABETH (H-140-B).

Nye Talbor ved utrustningskaien til Fitjar Mek Verksted i september, fotografert av Einar Vik.

M/S NORDAUSTLANDET (LAIH) (610/319/1975/81) ex
TØNSNES II - 00 ex TØNSNES - 00 - fra Troms Fiskebåtrederi AS,

Tromsø til Bøfisk AS, Bø i Vesterålen/Tromsø, omdøpt til BØTRÅL I
(N-l 1 -BØ)

M/S ORION (3YEN) (24/-/-1957) - fra Orion AS, Haugesund til
Vidfjord AS, Grimstad/Haugesund (AA-30-G).
M/S POLARVIND (JWUJ) (57/-/1982) ex POLARWIND - 85 - fra
AS Rangsundfisk, Selsøyvik/Måløy til Kystbas AS, Alta/Måløy, omdøpt
tilGAMBLER(F-400-A).

M/S REMØY FJORD (LLBR) (1.899/—/1988) ex KAASSASSUK
99 ex ABEL EGEDE - 90 - fra Remøy Sea Fjord AS, Fosnavåg/Ålesund
til Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg/ Ålesund (M-88-HØ).
M/S REMØY TIND (LNQA) (761/—/1948/67) ex REMØY
VIKING - 00 ex OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex STAR V -

67 - fra Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg/Tromsø til Rederiet Fuglenes
AS, Tromsø (T-615-T).
M/S REMØYTRÅL (JWYW) (1.330/—/l 986) ex REMØY- 01 - fra
Remøy Havfiske AS (Remøy Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund til Elling
Aarseth & Co. AS, Ålesund, omdøpt til BJØRKHAUG (M-43-VD).
M/S SJAKK (3YCQ) (31 /-/1957) ex SJAKK I- 3 - fra Sigbjørn Endresen,
Kristiansand til Sigkjellfisk AS, Kristiansand (VA-162-K).
M/S STÅLSUND (LEKF) (360/—/l 972/80) - fra Måløy Fiskeri
selskap AS c/o Bård Sjåstad, Stadlandet/Måløy til Holmset & Urkedal
AS, Vatne/Måløy (M-67-H).
M/S SVANAUG ELISE (LJDR) (675/—/l 966/69/79) - fraThor-Erling
KS, Egersund til AS Regina Fisk, Hamnvik, hjemsted endret fra Egersund
til Harstad og omdøpt til FRANTSEN JUNIOR (T-25-I).
M/S SØVIKNES (LHLY) (436/—/l 986) ex ASGEIR FRIMANNS -

95 ex GASHOLMUR - 90 sjøs. QULLEQ - fra Søviknes AS (Jann
Einar Søviknes), Vatne til Langøy Kyst og Havfiske AS, Averøy, hjemsted
endret fra Ålesund til Kristiansund og omdøpt til URVAAG (M-73-
AV).

M/S TINDSKJÆR (JXVS) (99/-/1987) - fra Brødrene Eilertsen ANS
(Jim Eilertsen), Værøy/Svolvær til Tindskjcer DA (Jim Harald
Eilertsen), Værøy/ Svolvær (N-l 1 1-VR).
M/S VARAK (LNOA) (548/—/1 974/85) - fra AS Grønlandstrål, Åle

sund til Båtsfjord Havfiskeselskap AS, Båtsfjord/Ålesund (F-100-BD).
M/S VÆRØYVÆRING (LFAX) (28/-/1950) - fra Bjørnar Andreassen,
Kristiansand til Thore Vinje, Langesund, hjemsted endret fra Haugesund
til Langesund og omdøpt til MOAN (TK-39-BL).
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16.15 til kl. 18.15 for å laste 170 paller med
Mandag s.november var hele tre hurtig- fryselast til Trondheim,
ruter til kai ved Fiskerstrand Verft. Gode Pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid ble
gamle Lofoten hadde då lagt nokre veker på Vesterålen tatt ut av rute søndag 4. novem
verkstaden. Vesterålen var innom ein kort ber ved midnatt i Ålesund. Båten ble for

visitt for nødvendig utbetring og gikk igjen halt til Fiskerstrand Verft og tirsdag 6.no
neste dag. Kong Harald avslutta rutinemes- vember kl. 15.00 var skipet i rute igjen på
sig dokking tirs. 6.1 log forlet verkstaden nord fra Ålesund.
om kvelden for å ta opp att ruta frå Bergen

dagen etterpå. Fredag 23.november gikk sørgående hur-
tigrute Nordkapp ut av ruta i Harstad og

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS) seilte sør Tjeldsundet og innover til Narvik
OVDS har inngått kontrakt med Kleven med ankomst ca.kl. 13.30. Samme etter-

Verft as i Ulsteinvik om bygging av ny hur- middag var det avgang fra Narvik kl. 17.30
tigrute for levering i mars 2002. Rederiet til Bodø med 400 julebordsgjester. Nord
har bestemt at skipet skal få navnet Finn- kapp gikk inn igjen i sørgående hurtigrute
marken. Skipet ble sjøsatt 15.09.01 ved verf- fra Bodø lørdag 24.11 kl. 04.00
tet i Ulsteinvik.

Lørdagskvelden bytter gjestene skip, og går
Lofoten ble tatt ut av rute tirsdag 2. oktober ombord i nordgående Richard With. Hun
i Bergen. Samme kveld forlot båten Ber- seiler nordover til Bodø etter ruta og av
gen og seilte nordover til Preste-brygga i bryter der for å seile innover til Narvik søn
Ålesund hvor skipet ankom onsdag 3.ok- dag 25.november med ankomst dit kl.
tober. Om morgenen 3.10 låg skipet til kai 23.00. Etter et kort stopp i Narvik fortset
på Prestebrygga før hun noe senere på dag ter Richard With direkte til Harstad og er
ble forhalt til Fiskerstrand Verft. der mandag 26. på morgenkvisten tidsnok

Det har vist seg at det er en del tæringer til å gjennoppta ruta på nord.
på bl.a. ferskvannstankene ombord. I skri
vende stund er det antydet at gode gamle OVDS har leid ut Richard With en del da-

Lofoten kan være klar til omlag 25.novem- ger i februar 2002 til hotellskip i Narvik
ber fra verkstedet. under VM i alpint.

anløp av Melbu torsdag 1 I. oktober fra kl.

Slik blir den nye Finnmarken.

Hurtigruteskipet Vesterålen hadde ekstra-

m sin
Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har inngått kontrakt med Fosen
Mek. Verksted om bygging av ny hurtig
rute for levering april 2002. Skipet får nav
net Trollfjord.
Skroget ble sjøsatt i Landskrona 10. okto

ber og slept til Fosen Mek. for ut-rustning.
Skroget ankom verftet 24. oktober. Nå hol
der FMV på med utrust-ning og skipet skal
være klart til 20.april 2002.

28.12.2000 erklærte TFDS opsjon og
bestilte enda et nytt hurtigruteskip for le
vering 15.mars 2003. Dette blir et søster
skip av Trollfjord og skal også bygges ved
Fosen Mek.

HaraldJarl avsluttet 4 1-års hurtigrutefart i
Bergen lørdag 20. oktober. Samme kveld
forlot den gamle dama Bergen havn og satte
kursen østover mot Oslo. Turen i østerled

var viet kunstneren Kåre Espolin-Johnson
og HaraldJarl som er smykket med hans
kunst var en del av en stor ustilling av
samme kunstner i Oslo. Skipet hadde an
komst til Oslo mandag 22. oktober kl 1600

I anledning Oslo kunstforenings ut-stil
ling med verker av Kåre Espolin-Johnson
lå Haraldfari i& kai ved Akershus gjestekai
i tidsrommet mandag 22. oktober til søn
dag 28.oktober. Etter oppholdet i Oslo ble
kunsten tatt ut av skipet og overført til nye
omgivelser ombord i nybygget Trollfjord.

HaraldJarl forlot Oslo mandag 29. ok
tober om kvelden og ankom Fosen Mek.
Vérksteder onsdag 31.oktober på kvelden
hvor skipet skal ligge som hotell for leie
arbeidere ved verftet fram til jul. Skipet ble
observert på nordgående ved Torvik ons
dag 31.10 ca.kl. 10.45 av vår utsendte på
lastebåten Nordland som da var på syd
gående i samme farvann.

Midnatsol ble tatt ut av rute i Bergen ons
dag 10.oktober. Hun lå til kai i Bergen frem
til fredag 12. oktober da hun forlot byen på
formiddagen og seilte til Edinburgh for å
ligge der som hotellskip. Søndag 21.okt
ober omlag i 16.00-tiden var skipet tilbake i
Bergen og gikk inn i hurtigruta kl. 22.30
samme kveld.

Det hører med til historien at det opprin
nelig var Nordstjernen som skulle til Edin
burgh og ligge som hotellbåt. Men noen i
TFDS glemte å varsle gammelbåten som lå
som losjiskip på Fosen Mek. Dermed måtte
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Midnatsol benyttes og kansellere en rund
tur i hurtigruta.

Gode gamle Nordstjernen har vært på
spesialcruise fra Sandnessjøen via Steinkjer
lørdag 22.september og Geiranger før dama
kom til Ålesund søndag 23. september. Et
ter anløpet ved Skansekaia i Ålesund forlot
Nordstjernen havna mandag 24. om etter
middagen og satte kursen nordover til Rissa
og Fosen Mek. hvor hun har lagt som losji
skip for verftets leiearbeidere.

Nordstjernen var tilbake i hurtigrutefart
mellom Bergen og Kirkenes fra 3. novem
ber da hun gikk inn i nordgående rute fra
Trondheim. Hun erstatter god gamle Ha
raldJarl som ble tatt ut av hurtigrutefart
20.oktober. Første tur til/fra Bergen for
gammeldama Nordstjernen var 12. novem
ber.

Color Line

Sandeford ligger fortsatt i opplag i Dram
men. Hun ble solgt 01.02.2001 til Los
Cipreses SA i Uruguay. Samme selskap har
tidligere eid hurtigferja Silvia Ana L. Den
nye eieren har ikke hentet skuta ennå.

Bastø-Fosen AS

Sogn seilte som ferje nr. 3 for Bastø-Fosen
fra 1 .mai til 1 .oktober. Nå har selskapet fatt
leie henne i et år og Sogn vil seile mandag
fredag i vinterrruten fra I.oktober 2001 -
l.mai 2002. Bastø Fosen vil således også
disponere Sogn for sommer-sesongen 2002
fram til 30.09.02.

Bastø log Bastø //hadde B. oktober test
av redningsutstyret. Testen var ikke vellyk
ket. Fredag 12. oktober ble begge ferjene
beordret til kai av Sjøfartsdirek-toratet et
ter at passasjersertifikatet ble inndratt. Så
ledes trafikkerte Sogn alene mellom Moss
og Horten fra ut på etter-middagen fredag.

Lørdag 13.oktober var ekstra rednings
materiell ombord og begge ferjene fikk gå
med noe redusert passasjerkapasitet. Dette
har medført at Sogn også seiler lørdager og
søndager.

For å gjenopprette full passasjerkapasitet
har Bastø I ogBastø II vært tatt ut av ru
tene. Bastø /var ute av drift onsdag 24.o
ktober mellom 0915 og 1700. Fredag 26.ok
tober var Bastø Ilntt av drift mellom klok-

ken 0945 og 1715.

Bastø /var ute av trafikk igjen fredag 2.
november fra kl. 0915 fra Horten. Tilbake
i rute fra kl. 1345.

Flekkefjord D/S
FDS hadde bestilt ny ferge hos Flekkefjord
Slip & Maskinfabrikk for levering rundt
21.september 2001.

Hidraferja ble døpt ved verftet fredag 19.
oktober og satt i rute i begynnelsen av no
vember. Hun skal trafikkere mellom Hidra

og fasdandet. Nyferja erstatter Hidrasund
II som vurderes ombygd og satt inn på ruta
til Andabeløy.

Rogaland Trafikkselskap (RT)
RT leigde Sognejjord frå 22.oktober og i
noen uker til ruta mellom Stavanger - Tau
mens RT sine egne ferjer i sambandet var
på verksted for ettersyn.

Boknafjorden Ferjeselskap
Rennesøy var ute av rute i tidsrommet 28.
oktober kl. 12.00 til onsdag 7. november
kl. 16.20 grunnet ordinært verkstedsopp
hold. I denne perioden gikk Masjjord og
Boknaford alene på ruta mellom Arsvågen
og Mortavika.

HSD Sjø
Fredag 9. november omlag kl. 17.20 rente
Sunnhordlanda kaien på Halhjem og skada
både ferje og ferjelem. Ror og propell ble
skadet og ferja ble liggende fast i ferjelem
men til lørdag 10. november før en mobil
bilkran fikk løftet ferjebrua slik at ferja
kunne komme løs fra kaien lørdag morgen.
Sunnhordlandble sendt til verksted på Rub
bestadneset.

I ruta mellom Lofthus og Norheimsund
er westamaranen Westcruise no innleigd frå
Fylkesbaatane i S&Fj.

Spanskbygde Fedjefjord, et halvårforsinket til BNR. Foto Frode Folkestad 3. november.

I løpet av oktober vart det større kapasitet i
ferjesambandet Leirvik-Ranavik-Sunde. Då
vart 65-bilers fergene Kvam og Os sett inn
på ruta. Fitjar og Rosendal som seilte i ruta
vart overførte til andre HSD-samband.

HSD Sjø arbeider no med planar om ny
ferje på sambandet til erstatning for Fjord
gar. HSD har allerede en skisse klar for
nyferja. Planen er at hun skal kunne ta 19
biler. (En intensjonskontrakt er inngått med
Båtservice Verft i Mandal til 48 millioner

kroner.)

Vraket av Sleipner som gikk på grunn
26.november 1999 ligg no ved Eide Ma
rine Services i Høylandsbygd. Vraket vert
ikkje hogd før alle undersøkingane etter
forliset er avslutta.

Torsdag 30.august vart Draupner teken
ut av rute for flåteøving. Diverre fungerte
ikkje flåtesystemet tilfredsstillande og bå
ten vart lagt til kai hos Oma Slipp på Leir
vik, Stord for utbetringar. Skipskontrollen
har inndratt driftsløyvet midlertidig.

Onsdag 26.september kom Draupner til
bake til Skjøndal Slipp i Bergen. Etter nokre
veker ved kai vart båten sigla til Oma Slipp
på Leirvik for montering av ma. nytt flåte
system. Planen til HSD var at båten skulle
i rute igjen mot slutten av november.

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
Fedjefjord er no sett inn i Fedjeruta.
Ferja er bygd i Spania, ved verftet Astilleros
Zamakona i Bilbao og skulle vera ferdig til
17.05.2001, men vart sjøsett først 26. mai.

Fedjejjord forlet Bilbao onsdag 3. okto
ber og kom til Steinestø måndag 8. omlag
kl. 19.08. Onsdag morgon den 10. okto
ber kasta skuta loss for Båtbygg AS på Rau
deberg (nord av Måløy). Her var det ut
ført div. arbeid, mellom anna slipp-setting.
Onsdag 7.november forlet ferja verkstaden
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på kvelden og klappa i kaien på Steinestø
igjen torsdag 1. november på morgonen.
Fredag 2.november var det tid for dåp, og

kl. 09.00 klappa ferja til kai ved Bryggen i
Bergen. Kl. 12.00 var det dåp.
Laurdag 3. november kl. 08.00 forlet Fedje

fjord Bryggen, sigla nordover under Nord
hordlandsbrua og utover til Fedje der ho la
til kai fem-seks minuttar over elleve på for
middagen. Nyferja vart helsa med fløyting
frå gamle Fedje. På Fedje vart det arrangert
apen båt for øyfolket.

Fedjejjordvdsx. sett i rute mellom Fedje og
Sævrøy frå måndag 12.november. Gamle
ferja Fedje vart teken ut av rute og lagt til
kai.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Fylkesbaatane har bestilt ny ferje til Måløy-
Oldeide hos Fiskerstrand Verft for levering
ved årsskiftet 2001/2002. Det vert ei

pendelferje som er 72.2 m lang og har plass
til 60 bilar og 200 passasjerar. Ho får
namnet Nordjjord. Skroget vart bygd i Li
tauen og ankom verftet sundag I6.septem
ber. Slepet starta 7.september frå Klaipeda.

Sognejjordvas utleigd til RT frå 22. okto
ber og i nokre veker.

Sommarfarten mellom Flåm og Gudvan
gen er no over. Etter endt sommar-sesong
vart Gudvangen sigla til Bergen for vinter
opplag og ferja ankom Laksevåg Verft ons
dag 26.september om kvelden.

Søstra Skagastøl er også gått i opplag på
Laksevåg Verft. Ho kom til Bergen mot slut
ten av oktober og no ligg begge søstrene
side om side ved verftet.

FSF har no tinga ein ny mindre hurtig
båt hjå Lindstøls Skipsbyggeri i Risør for
levering i april 2002. Meininga er at båten

Fylkesbåtar i vinteropplag ved Laksevåg Verft, oktober 2001, foto Frode Folkestad

skal gå i ruta på Sogn. Båten vert 31.7m
lang, 9,44m brei og farten vert 36 knop.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar
Lørdag 3.november tett før kl. 19.00 gikk
Linge på grunn ved Kråkneset like ved fer
jeleiet på Hendset. Ferga kom seg av grun
nen samme kveld omlag klokka 2300 ved
flo sjø og gikk til kai på Hendset for egen
maskin. 4. november kom ferja til Kristian
sund Mek. Verksted for reparasjon, og var
slippsett dagen etter. Ferja var ute av drift
ei tid og HareidVart satt inn som avløser
ferge.

MRF har no inngått kontrakt med verk
stedet Remontova i Gdansk, Polen om byg
ging av ny 85-bilers pendelferge for sam
bandet Volda-Folkestad. Ferja skal overle
veres i juni 2002 og får navnet Volda.

Partsrederiet KystekspressenANS (MRF og
Fosen) har bestilt to nye hurtigående kata
maraner hos Fjellstrand as for levering vå
ren 2002. Dette blir to søsterskip av typen
FlyingCat 40 og rutefart er oppgitt til 35
knop. Begge båtene skal kunne ta 276 pas
sasjerer fordelt på to salonger.

Grunnet dårlig vær lørdag 3. november ble
kystekspressen mellom Kristiansund og
Trondheim innstilt.

Fosen Trafikklag (FTL)
Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika Verft
på Melandsjø, Hitra.

Fru Lnger er nå tilbake på Melandsjø et
ter utleie til TFDS i sommer/høst.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Fra torsdag 1 .november ble Namdalingen
tatt ut av rute fordi Sjøfartsdirektoratet
trakk tilbake godkjennelsen av evaku

eringssystemet ombord. NTS har leid inn
en hurtigbåt fra Sogn og Fjordane som var
i fart først søndag 4.november. Inntil leie
båten var på plass gikk trafikken med buss
mellom Rørvik og Namsos. Etter relativt
kort tid var NTS-båten igjen i rute.

Lekaferja AS
Leka går nå i rute mellom Gutvik og Leka.
Gammelferja Leka II ligger på Leka som
reserveferge.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har blitt tildelt anbudsrutene fra 1.

januar 2002 med hurtigbåt mellom Stavan
ger - Jørpeland og Stavanger - Jelsa. Rede
riet har nå bestilt to nye katamaraner ved
Båtservice Verft i Mandal. Pga. kort leve
ringsfrist skal ene båten bygges hos Oma
Båtbyggeri på Leirvik på Stord. Katamara
nene blir søsterskip med plass til 180 pas
sasjerer, lengde 28 m og rutefart 30 knop.

Båten som leveres fra Mandal skal rulle

ut fra produksjonshallen l4.mars 2002 der
som alt går helt etter planen.

Inntil nybåtene er klar for innsats satser
TTS på å leie inn fartøyer til rutene i Ry
fylke-bassenget.

TTS har bestilt ny ferge for sambandet
Horn - Andalsvåg. Ferja skulle bygges hos
Cammell Laird (Tyneside Shipyard) i New
castle for levering i august 2001. Ferja er en
SKS, 50-bilers ferje med plass til 150 pas
sasjerer. Ferja blir 70m lang. Pga. økono
miske vansker for verftet er bygging flyttet
til Polen og fergen blir ikke levert før våren
2002.

Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Onsdag 24.10,torsdag 25.10 og deler av
fredag 26.10 var Lurøy ute av trafikk pga.
nødvendig ettersyn. Disse dagene ble ruta
mellom Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lo
vund utført av gamleferja Rana som til van
lig går i ruta på Mosjøen.

Nesna gikk derfor i ruta Mosjøen-Hund
åla-Dagsvik disse tre dagene.

Lofoten Trafikklag
Lofotferge I er nå tilbake i rute og leieferja
Renga (OVDS) ligger i opplag i Bodø.

Ofotens ogVesteraalens D/S (OVDS)
Torsdag 11.oktober kl. 17.35 forlot ferja
Ørnes ferjeleiet på Ørnes for første gang i
ruta ho vart bygd for. Hun erstatter gam
melferja Landego.

Torsdag 25.oktober litt over klokka 14
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kolliderte Ørnes med ferjekaien i Vass-dal
svik. Ferja fikk mindre skade i baugen, men
gikk tilbake til Ørnes for egen maskin. Her
lå ferja noen dager før hun gikk på verk
sted. Ferjekaien fikk også stor skade, ble
stengt og var ute av drift en del uker. Grun
net uhellet ble fergesambandet innstilt re
sten av dagen fra kl. 15.00 og hurtigbåten
Meløytindble satt inn i ferjeruta for å frakte
passasjerer med første avgang fra Ørnes kl.
15.10. OVDS- ferja Røtinn var på plass i
ruta samme kveld kl. 23.15 fra Ørnes.

Fykan har vært på verksted i Bodø fra slut
ten av oktober og i noen uker for å skifte
hjelpemotorer. Ruta på Rødøyene har Lan
dego utført. Søndag 28.oktober på ettermid
dagen streiket Landego. Grunnet tekniske
vansker fikk ikke mannskapet start på skuta
før sent om kvelden. Ferjeruta ble innstilt
og helgeturistene kom seg ikke hjem før
mandag morgen.

Bodø ble sendt på verksted i Harstad fra
I.november grunnet div.arbeid som gjen
sto etter at hun kom til Bodø på sensom
meren. Bognes går i direkteruta Bodø-Mos
kenes.

Stetind fikk problemer med regulatoren
23.oktober og ble sendt på verksted i Svol
vær. Bognes ble satt inn som avløser. Ons
dag 31.oktober ca.kl. 20.00 var Stetind til
bake i ruta og Bognes kunne overføres til
direkteruta Moskenes-Bodø fra torsdag
1 .november.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har nå levert tilbake leieferja Fru
Inger som gikk i sambandet Stornes-Bjør
nerå. lavangen er tilbake i denne ruta nå.

TFDS har bestilt ny ferje til sambandet
Refsnes-Flesnes for levering 20. september
2002. Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja
som blir av typen F2-75 PBE Pendelferge.

Bjørklids Ferjerederi (BF)
BF har bestilt ny ferje til sambandet Breivik
eidet-Svensby for levering 21.juni 2002.
Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja som
blir av typen F2-75 PBE Pendelferge. Ferja
blir identisk med ny-bygget til TFDS som
også skal administrere byggeoppdraget ved
verftet for BF.

Finnmark Fylkesrederi
Hasjjordgikk på verksted hos Kaarbø-verk
stedet i Harstad i midten av juni for omfat
tende oppgradering. Denne oppgrader-

ingen består bl.a. i montering av tørrskodd
evakueringssystem, ny hurtiggående mob
båt samt oppgradering av innredning. Ferja
var planlagt ferdig i månedsskiftet septem
ber/oktober, men ble noe forsinket og ble
satt fart først i slutten av oktober på ruta
Øksfjord-Bergsfjord-SørTverrfjord-Tverr
fjord.

Kifjord ble tatt ut av ruta Øksfjord-Bergs
fjord-Sør Tverrfjord - Tverrfjord i slutten
av oktober. FFR planlegger å fase ut Kijjord.
Inntil videre ligger ferja i opplag i Alta og
er lyst ut for salg.

FFR-ferja Åfjord som går i sambandet til
vanlig var på garantidokking ved Trond
heim Verft inntil slutten av oktober.

Hurtigbåten Kobbøy kom til Skutvikpiren
i Ålesund onsdag 7.november kl. 15.00 for
og få montert nytt tørrskodd evakuerings
system, DSB levert av firmaet Koppernæs.
Båten låg til kai i Ålesund ein del dagar for
å få utført jobben.

Vargøy har seik i Hamburg-fart også i 2001.
Ruta går daglig i tiden 1. april -31. okto
ber. Båten går daglig en tur/retur mellom
hhv. Hamburg - Helgoland og Helgoland
- Cuxhafen. Etter endt rutefart ble båten

lagt i vinteropplag i Hamburg.

Nor-Cargo
Mandag I.oktober ankom Nordjarl på
sydgående Nor-Cargo terminalen i Brei
vika i Ålesund og lossa ut. Same kvelden
gjekk båten til verkstad hos Fiskerstrand
Verft for div.arbeid. Torsdag 11.oktober

Seatrans-skipet Trans Nordia er i sommer bygget om forgodsrute/art og har bl afattforsterket
værdekketfor å føre containere. Her ligger det som Sea-Cargos SC Nordic ved Hydro i

Karmsundet 26. september, fotografert av AlfI Kristiansen

tok båten opp att ruta på nordgåande frå
Ålesund.

Under verkstadopphaldet vart Green
Flake leigd inn frå I.oktober då ho starta
opp med omlasting frå Nordjarl i Åle
sund. Ho gjekk ruta sydover til Ij-muiden
og retur via Grimsby. Onsdag 10. okto
ber var Green Flake tilbake i Bergen og
torsdag 11.oktober var det omlasting til
Nordjarl i Ålesund. Då var leigetida over
og gamledama Green Flake tok til med
lasting av frossenfisk for Baltic same kveld
i Ålesund.

Kystrutebåten Røyksund anløp verksteds
kaien ved Måløy Verft ekstra natt til tirs
dag 6. november for og laste ombord over
bygget til den nye FSF-hurtig-båten. Bå
ten gjekk ruta si sørover kysten og snudde
i Hirtshals torsdag 8. november og gjekk
derfrå omlag kl. 08.00 på morgenkvisten.
Samme ettermiddag ca.kl. 14.15 hadde
Røyksund ekstraanløp i Risør for å losse
hurtig-båtoverbygget ved Lindstøls som
skal bygge båten for Fylkesbaatane.

Natt til lørdag 10. november i 0400-tiden
hadde Karmsund ekstrastopp i Moster
hamn for og laste ombord toppmasta til
cruiseskipet The World. Båten anløp Fo
sen Mek. Verksted ekstra mandag 12. no
vember utpå dagen for og losse masta.

Egil Ulvan Rederi AS
Egil Ulvan Rederi as har under bygging
en 1200 dwt. kystgodsbåt hos Vaagland
for levering februar 2002. Skroget kom
sterkt forsinket fra Kina til Vaagland i
begynnelsen av august.

Hun blir omlag lik WithJunior, bare noe
mindre, og får navnet Mikal With. Den
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Hurtigløperen Tungenes (oe AstreaJ /wr nylig skiftet navn til SC Aberdeen rtftr overlevering til SeaCargo. Fotografert av OleJakob Dingen 24.

skal settes i rute mellom Florø og Herøy
(Helgeland) for Ewos med frakting av
fiskefor m.m.

Rogaland ble solgt til Thaiti i januar 2001. Brand-Båtane
Jon Berg/Stjørdal Sjøtransport Etter div£rs£ p . verksted j Svend_ Brand ligg i Haugesund no i starten på
Lørdag 3. november om morgenen var borg . Danmark seike båten ti] Thaid november måned. Ho har no Patt eit kvitt
fraktebåten Værnesa. Wtihjumorp&vcg y[ har nå . november måned fått vke band øverst på skansekledninga forut,

nordover Folla på vei fra Trondheim til at båt£n £f røl videre Jamaica Run Båten har lege til kai i Haugesund nokre
Nord-Norge. Det var svært dårlig vær i har lagt iro på Thaiti siden august d.å. veker etter at ho gjekk sørover frå Mjellem
området. Omlag kl 0730 smalt det. To & Karlsen Verft i Bergen omlag midt i

vindu i styrehuset ble slått inn og det Sideportbåten pjord har ligget dl kai j oktober.
meste av navigasjonsutstyret ble satt ut av Rarstad siden hun gmnnstøtte j Tjeld. Brand Polaris ligg i Kopervik no første
spill. Hovedmaskinen og øvnge manøv- sundet 28 .desember 2000. Skipet ble tatt veka [ november. Båten har lege her ei
renngshjelpemidler var inntakt. Red- . arr£st da rededet ikke kunn£ sdU£ gar_ stund etter at sommarsesongen var over
ningsskøyta i Rørvik, Kaptein Skaugen ble for verkstedsregninga etter grunnstø. på Grønland.
varslet. Sikten var så bra at Kva og c ui i • . -w

7 & tingen. Senere ble skipet overtatt av Kre-
Buholmsråsa fyr ble benyttet som hjelpe- dkkass£n . TrQmsø Måkt for banken £r , Charter-båter

midler for navigenngen. A snu var umu- få skip£t Qg n » haf Berg£n shipping Lykkeper ligger fortsatt i Oslo. Båten er
hg. VW fortsatt for sakte fart nordover. as kjøpt henn£ for o Wi mel_ avtalt solgt til Tunis.
Noe last forskjøv seg også slik at skipet i r> Xu •c- i j

, . l°m Bergen og Abo i Finland sammen
gikk nordover med noe slagside. Omlag med Men først ska] båt£n p . Den gamle rutebåten til Røvær, Røvær
08.45 hadde redningsskøyta visuell kon- v£rksted for før hun £f for fjord ble innkjøpt i mars 2001 av Ole
takt med Værnes som nå befant seg omlag rutefart Bjarne Strønen på Lepsøy ved Bergen og
fire mil nord av Villa fyr. Derfrå assisterte
redningsskøyta Værnes med navigeringen

og båten ankom Namsos ved 13-tida. Et Stream Line/Seatrans Røværfjord II låg ved kai på Bryggen i

redningshelikopter hele seilasen fra Villa Qg Tmtø . j å Horvåg_ Bergen i tiden 9.-12.november. '
fyr og innover til Namsos. a i • i u nt\r\n

. c ... Øy Askøy i slutten av november 2000.
Vel fremme i Namsos ble lasten stuet Tdb gikk . bøya . start£n ay uke 48/2000 Rutebåtredaksjonen takker våre korres

om og skadene på instrumentene ble ut- Qg mQt ay samm£ pondenter på kysten for verdifulle bi
bedret slik at skipet kunne seile videre for uka drag tildenne utgaven av Røkesalongen.
egen maskin. Endel av instrumentene ble £r Helks Run nQ£n Vi oppfordrerflere tila sende oss bilder

skiftet ut i Rørvik. uker yed Mjellem & Kads£n y£rft j Bef_ *t/ rutegående skipMrtigbåter ogfer-
Værnes seiler i rute mellom Trondheim r l mi tt i l -i u n ier. nve som eldre

gen før hun avgikk 27.oktober til Hellas. Aom eu*^re.
° ' Tinto ligger fremdeles på Florvågøy.

Trans Fjell gikk i opplag på Florvågøy Redaksjonen avsluttet 11. 11.2001
mot slutten av år 2000. 1 skrivende stund

september i Bergensleden.

ligger hun fortsatt i opplag på Askøy. Bå
ten har ligget for salg lenge.

hun ble gitt navnet Røværfjord II allerede
i februar 2000 etter at nybåten kom.
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Den onda Cirkeln, eller en fruktansvärd dominoeffekt.

Ja så kan man beskriva det ohyggliga
som inträffade i New York USA den 11

september. Denna ohyggliga tragedi som
vände världen upp och ner kommer slå
hårt mot den Sydeuropeiska kryssning i
östra Medelhavet och turistnäringen
under år 2002.

Vi har sett den två första konkurserna

inom rederibranschen, då både Renais

sance och United State Line har fått ge
upp. Dock bör nämnas att Renaissance
var på fallrepet redan innan 11 septem
ber, och vi ser idag många branscher som
har blivit överetablerade som rider på
vågen och skyller på attackerna i USA.

Vinnare idag {om man kan utse några
vinnare är Nordeuropa, med Osatersjön
ochNordkap ), där rederierna inte har gjort
några större ändringar.

R Six, ett av Renaissance Cruises tio fartyg
som ligger runt om i Världenförförsäljning
efter konkursen den 25 september. Foto Kai
Ortel.

Norwegian Star levererad
Star Cruises ägda NCL tog den 30
oktober leverans av Norwegian Star från
Meyer Werft i Papenburg.

Fartyget som är på 91000 ton br är
rederiets största och även det största

kryssningsfartyget som byggts i Tysk
land.

Efter leverans gick hon till Miami för
dop och vidare till sin bashamn,
Honolulu.

Norwegian Star kommer få ett
systerfartyg 2002, då varvet levererar
Norwegian Dawn till NCL. Fartygen
bestäldes som Superstar Scorpio och
Superstar Libra.

Göran Freiholtz • Tel 0046 35 61486 • e-mail: editor@sea-windcruise.com

I

Ett fartyg som har rönt stor uppmärksamhet i Medelhavet, sommaren 2001
är Festival Cruises nya -flaggskepp European Vision.

Efter leverans i juni gick fartyget till Marseeile och startade genast upp
kryssning till östra Medelhavet.

Spänningen var stor hur fartyget skulle vara, då föregångaren Mistralha.de
vissa inslag som marknaden inte tagit emot med glädje. Poolområdet var för
litet, barnaktiviteterna var mer än urusla och fartyget var allmänt tråkigt.

Detta fenomenet är dock inget nytt, se bara på Celebritys första fartyg från
Meyer Werft, rena katastroferna i inredning och färgsättningen.

Men åter till European Vision, fartyget kan bara beskrivas med ett ord,

succé från första dag. Vi som åkt henne kan bara ge henne lovord. Medelha

vets bästa poolområde, första klättervägg, barnaktiviteter i högsta klass och

hela fartyget känns trivsamtoch välarrangerat i alla lounger och övriga sälskaps
rum.

När hon nästa år börjar säljas av Star Tours i Norge är det ett fartyg som
jag varmt kan rekomendera.

European Vision kommer få ett systerfartyg från Ch Atlantique nästa år
med namnet European Star.

Sommaren 2001 seglade Princess med sinn största fartyg någonsin i Skandinavien.
Fartyget Crown Princess på 69845 br ton var klart större än föregångaren Royal
Princess som varit P&O Princess Nordeuropafartyg i många år.

Crown Princess fick enbart en säsong i Skandinavien, då hon till våren byggs om samt
får namnet Arosa Blu.

Efter ombyggnaden sätter Seetours in henne på den starkt expanderande Tyska
marknaden. Utom Arosa Blu får Seetours Aidavita från Aker MTW i början på 2002.

European Vision, Medelhavets pärla

European Vision vid kaj i Katakolon Grekland sommaren 2001. Foto Göran Freiholtz

Prinsessa med ros i mun
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Karmsund og Sunnmøre i bunkringskø ved Shell, Askøy, oktober 2001. Foto Frode Folkestad

Nordstjernen ekspedererpå nord, Trondheim februar 1994, foto Burkhard Schiltt
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